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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Näring och vätska är grundbehov för människor och när behovet inte kan 

tillgodoses, finns det möjlighet att ge näring med hjälp av artificiell nutrition. Sjuksköterskor 

upplever kunskapsbrist inom ämnet och önskar utbildning. Förändring som sker i samband 

med behandling av artificiell nutrition påverkar även de närståendes livskvalitet och 

sjuksköterskors roll är att fungera som en länk mellan patienter och närstående. Problem: 

Sjuksköterskor har ansvar att framföra nödvändig information om artificiell nutrition till 

patienter. Forskning visar att sjuksköterskor saknar kunskap om artificiell nutrition. Genom 

att sjuksköterskor får kunskap om patienters upplevelse av att leva med artificiell nutrition, 

kan sjuksköterskors omvårdnadsarbete förbättras. Syfte: Att beskriva patienters upplevelse 

av att leva med artificiell nutrition. Metod: En systematisk litteraturstudie med beskrivande 

syntes, där tio stycken vetenskapliga artiklar har analyserats. Resultat: Patienternas 

upplevelse av att leva med artificiell nutrition påverkade patienternas liv, behandlingen gav 

trygghetskänsla men innebar samtidigt begränsningar i det dagliga livet och kroppslig 

påverkan. Patienterna behövde kunskap för att kunna hantera och acceptera livssituationen. 

Slutsats: Artificiell nutrition förändrade patienters liv och patienter behövde lära sig 

hantera den nya livssituationen. Att få tillgång till patienters upplevelse av att leva med 

artificiell nutrition kan öka sjuksköterskors kunskap och ge förhoppning att tillfredsställa 

patienters omvårdnadsbehov.  

 

Nyckelord: Enteral, livssituation, näring, parenteral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ABSTRACT 

Background: Nutrition and fluid are basic needs for people and when that need cannot be 

met, it is possible to nourish artificially with artificial nutrition. Nurses experience a lack of 

knowledge in the subject and want education. Changes that occur in connection with the 

treatment of artificial nutrition also affect the quality of life of the relatives and the role of 

nurses is to act as a link between patients and relatives. Problem: Nurses are responsible for 

providing the necessary information on artificial nutrition to patients. Research shows that 

nurses lack knowledge of artificial nutrition. By nurses getting knowledge of patients' 

experience of living with artificial nutrition, nursing care can be improved. Aim: To describe 

patients’ experience of living with artificial nutrition. Method: A systematic literature study 

with descriptive synthesis, where ten scientific articles have been analyzed. Results: 

Patients' experiences of living with artificial nutrition affected the lives of patients, the 

treatment gave a sense of security but at the same time meant limitations in the daily life and 

bodily impact. Patients needed knowledge to be able to handle and accept the life situation. 

Conclusion: Artificial nutrition changed patients' lives and patients needed to learn how to 

handle the new life situation. Getting access to patients’ experience of living with artificial 

nutrition can increase nurses’ knowledge and give hope to satisfy patients’ nursing needs. 

 

Keywords: Enteral, life situation, nutrition, parenteral. 
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1 INLEDNING 

Patienters upplevelse av att leva med artificiell nutrition är intresseområdet som kommer att 

fördjupas under examensarbetet. Intresset för artificiell nutrition väcktes när Mälardalens 

högskola presenterade en lista över intresseområden, samt när en av författarna kom i 

kontakt med en patient som levde med artificiell nutrition. Nyfikenhet uppstod eftersom oral 

nutrition är en stor del av en människas liv och har en betydande roll för det sociala 

umgänget. Inspiration för syftet till examensarbetet valdes utifrån intresseområdet, 

patienters upplevelse av att inte få äta eller dricka per os, som Palliativa enheten på 

Mälarsjukhuset föreslagit. I dagens samhälle finns människor som har behov av artificiell 

nutrition och sjuksköterskor upplever att det saknas tillräcklig utbildning för att kunna ge 

patienter personcentrerad omvårdnad. Genom att ta del av patienters upplevelse av att leva 

med artificiell nutrition kan förbättringsområden hittas inom sjukvården och göra det 

dagliga livet bättre för patienter. Sjuksköterskors mål med omvårdnad är att främja hälsa och 

lindra lidande. Examensarbetet har förhoppning att kunna bidra till lindrat lidande, genom 

att belysa patienters upplevelse av att leva med artificiell nutrition. 

2 BAKGRUND  

I bakgrunden beskrivs centrala begrepp, tidigare vetenskaplig forskning, styrdokument och 

riktlinjer, teoretiskt perspektiv samt problemformulering. 

2.1 Centrala begrepp 

Nedan följer beskrivning och definition av närstående, artificiell nutrition, enteral och 

parenteral nutrition, för att sätta läsaren in i centrala begrepp. 

2.1.1 Närstående 

Enligt socialstyrelsen (2004) definieras närståendebegreppet som personer den enskilde 

anses ha en nära relation till. Socialstyrelsen (u.å.) beskriver exempel på närstående: Make 

och maka, sammanboende, registrerad partner, barn, föräldrar, syskon, far- och 

morföräldrar, makes barn som inte är ens eget samt nära vänner. I journalsystemet ska 

dokumentation över patienters närstående finnas. 
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2.1.2 Artificiell nutrition 

Artificiell nutrition innebär näringstillförsel på konstgjord väg via mag-tarmkanalen eller via 

blodbanan. Näring och vätska är grundbehov för människor och när behovet inte kan 

tillgodoses, finns det möjlighet att ge näring artificiellt. Näringen består av kolhydrater, fett, 

aminosyror, elektrolyter, vitaminer samt vätska. Sammansättningen individualiseras utifrån 

patienters behov. Indikationen för att använda artificiell nutrition är att patienter inte kan få 

i sig näring via oralt intag under sju dagar (Bosaeus, 2015). Artificiell nutrition kan bli 

nödvändig att använda vid anorexia, mag-och tarmbesvär, demens, aptitlöshet samt svaghet 

vid olika sjukdomstillstånd (Stiles, 2013). Fördelar med artificiell nutrition är förbättrad 

nutritionsstatus, förhindra aspiration och trygghet att få i sig tillräckligt med näring i 

förhållande till patienters behov. För att undvika komplikationer med behandlingen är det 

viktigt att behandlingen utformas, övervakas och kontrolleras noga av vårdpersonal. 

Nackdelar med artificiell nutrition är kräkningar, diarréer, infektioner och ödem (Bryon, 

Gastmans, & Dierckx de Casterlé, 2010). Nedan följer en beskrivning av enteral samt 

parenteral nutrition som är olika tillvägagångssätt att tillföra artificiell nutrition (Bosaeus, 

2015).  

2.1.3 Enteral nutrition 

Enteral nutrition innebär tillförsel av näring med hjälp av sond eller stomi. Nasogastrisk 

näringssond är förstaalternativet av näringstillförsel artificiellt. Den nasogastriska 

näringssonden är en slang som förs ner via näsan och matstrupen till magsäck eller tarm och 

ska användas under en begränsad period, cirka 4–6 veckor. Om patienter behöver artificiell 

nutrition under mer än 4–6 veckor kan nutritiva stomier som exempelvis perkutan 

endoskopisk gastrostomi användas. Perkutan endoskopisk gastrostomi är en kateter som 

förbinds genom bukväggen till magsäcken med hjälp av ett gastroskop. Näring förs direkt in i 

magsäcken utan att passera matstrupen. Näring som ges med hjälp av enteral nutrition bör 

vara tunnflytande och innehålla alla nödvändiga näringsämnen. Näringsämnenas 

sammansättning ska uppfylla en vanlig måltid. Komplikationer som kan ske vid användning 

av enteral nutrition är rubbningar i vätske-och saltbalansen, diabetes och näringsrubbningar 

(Bosaeus, 2015). 

2.1.4 Parenteral nutrition 

Parenteral nutrition används på grund av att patienter inte får tillräcklig näring via mag-

tarmsystemet. Behandling blir aktuell när oral eller enteral nutrition inte tillgodoser 

patienters näringsbehov. Parenteral nutrition innebär att patienter får näringsämnen 

intravenöst eller subkutant. Intravenös näringstillförsel innebär att få näringsämnen direkt i 

blodbanan. Näringstillförseln kan ges i en perifer venkateter eller i en central venkateter. 

Subkutan näringstillförsel innebär att få näringsämnen under huden, med hjälp av injektion. 

Parenteral nutrition kan ges som ett tillägg till orala intaget, för att öka totala energiintaget. 

Total parenteral nutrition innebär att patienter får all näring via blodbanan. Komplikationer 

som kan tillkomma vid användning av parenteral nutrition är katetersepsis, central 

ventrombos, metabola komplikationer och metabol överbelastning (Bosaeus, 2015). 
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2.2 Tidigare vetenskaplig forskning 

Avsnittet beskriver tidigare vetenskaplig forskning om sjuksköterskors upplevelse och ansvar 

gällande artificiell nutrition samt närståendes upplevelse av artificiell nutrition och 

sjuksköterskors ansvar i mötet med de närstående. 

2.2.1 Sjuksköterskors upplevelse och ansvar gällande artificiell nutrition 

 

Sjuksköterskor har ansvar att ha överblick över vilka risker och komplikationer artificiell 

nutrition har för att kunna förhindra att patienter blir drabbade. Sjuksköterskor bör ha 

kunskap om artificiell nutrition och hur utrustningen fungerar. Det är viktigt att känna till 

patienters generella hälsostatus för att snabbt kunna observera förändring i patienters 

tillstånd (Fletchers, 2013). Sjuksköterskor har omvårdnadsansvar i mötet med patienter och 

ska identifiera risker såsom undernäring och svårigheter att inta oral nutrition. 

Sjuksköterskor ska utifrån patienters nutritionsstatus också planera, genomföra och 

utvärdera ätstödjande åtgärder samt dokumentera i journalsystemet. Dietisten har 

nutritionsansvar och ordinerar utifrån patienters behov. Har patienter behov av artificiell 

nutrition krävs samverkan mellan dietister, sjuksköterskor samt läkare för att artificiell 

nutrition ska kunna ordineras och bedömas vara relevant (Rothenberg, 2017). 

 

Sjuksköterskor ansvarar för omvårdnaden av patienter och fungerar som en länk i 

kommunikationen mellan patienter, närstående och läkare. I slutändan är det läkare som 

erbjuder patienter att erhålla artificiell nutrition, men sjuksköterskor bidrar till att läkare får 

nödvändig information om patienter. Tidigare vetenskaplig forskning visar att det finns ett 

etiskt dilemma vid användning av artificiell nutrition. Det etiska dilemmat handlar om 

sjuksköterskor ska uppmuntra patienter att använda artificiell nutrition. Artificiell nutrition 

kan förlänga livet men kan också ge svåra komplikationer (Tsaloglidou, Rammos, Kirklidis, 

Zourladani, & Matziari, 2007). Genom att sjuksköterskor får utbildning om vilken påverkan 

och biverkan artificiell nutrition har, kan patienter få hjälp att fatta ett beslut om artificiell 

nutrition (Stiles, 2013). Sjuksköterskor upplever att det krävs mer utbildning om artificiell 

nutrition. Patienter behöver få information om fördelar samt nackdelar med behandlingen, 

för att patienter ska uppleva minimalt lidande (Smith, Amella, & Nemeth, 2016). 

Sjuksköterskor upplever att samarbete mellan sjuksköterskor är en avgörande faktor för att 

kunna individualisera vården för patienter. Kunskapen som sjuksköterskor har avgör 

kvaliteten för patienters omvårdnad. Sjuksköterskor upplever att olika kunskapsnivåer hos 

sjuksköterskor kan försvåra samarbetet och kommunikationen. Genom att sjuksköterskor får 

utbildning om artificiell nutrition kan informationsöverföring underlättas mellan 

sjuksköterskor. Kommunikation och kunskapsutbyte mellan sjuksköterskor som arbetar på 

sjukhuset och sjuksköterskor som arbetar i hemmet behöver fungera och vara tydlig. 

Patienter som får hjälp med artificiell nutrition i hemmet behöver få lika säker vård som på 

sjukhuset. Eftersom nutrition är en stor del av en patienters liv krävs förståelse för att göra 

den artificiella nutritionen unik och individanpassad (Bjuresäter, Larsson, Norström, & 

Athlin, 2008).  
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Sjuksköterskors motivation i vårdandet är att ge den goda omvårdnaden och bidra till den 

bästa möjliga vård för varje unik patient. Det goda vårdandet innebär att sjuksköterskor och 

patienter får en relation som präglas av öppenhet, vilket kommer öka förståelsen för hur 

patienter vill bli vårdade. Detta gör att sjuksköterskor kan framföra patienters vilja och åsikt 

gällande artificiell nutrition till annan vårdpersonal (Bryon et al., 2010). Sjuksköterskor 

upplever att kontinuerlig kontakt med patienter underlättar omvårdnadsarbetet. Förbättras 

relationen emellan sjuksköterskor och patienter, kan patienter känna trygghet att dela med 

sig av känslor. En god relation mellan sjuksköterskor och patienter möjliggör att patienter 

vågar diskutera problem som sociala eller känslomässiga behov (Huisman-de Waal, Van 

Achterberg, Jansen, Wanten, & Schoonhoven, 2011). 

2.2.2 Närståendes upplevelse av artificiell nutrition och sjuksköterskors ansvar i 

mötet med de närstående 

När en familjemedlem drabbas av sjukdom som kräver näring med hjälp av artificiell 

nutrition påverkas även de närstående. De närstående upplever att det sker en förändring i 

förhållningsättet i familjesammansättningen på grund av att närstående får en mer vårdande 

roll. Den vårdande rollen innebär att livsstilen förändras och begränsar den sociala tillvaron. 

Närstående har ibland inte samma möjlighet att utöva till exempel fritidsaktiviteter. Att 

fungera som både vårdare och närstående påverkar de närståendes psykosociala mående. 

Närstående har svårighet att finna en balans i livet på grund av den förändrade situationen 

(Penner, McClement, Lobchuk, & Daeninck, 2012). Närstående som lever i en relation med 

patienter som behandlas med artificiell nutrition känner sig ensamma och upplever att 

fysiska relationen påverkas. Närstående saknar närhet och upplever att ett emotionellt 

avstånd har bildats (Bjuresäter, Larsson, & Athlin, 2011). Närstående är en stor del av 

patienters liv och har påverkan på patienters hälsa. Sjuksköterskor har i uppgift att stötta och 

ta bort ansvaret från de närstående i behandling av artificiell nutrition (Holmdahl, 

Sävenstedt, & Imoni, 2013). Vid sjukdomar, när patienter inte kan föra talan, kommunicerar 

sjuksköterskor med de närstående för att få kännedom om närståendes åsikt om artificiell 

nutrition (Smith et al., 2016). Artificiell nutrition är livsnödvändigt för patienter och 

behandling inger hopp för de närstående men kan också innebära ångest. Förändring som 

sker när patienter behandlas med artificiell nutrition påverkar de närståendes livskvalitet 

både positivt och negativt. Behandling med artificiell nutrition kan innebära att 

sjuksköterskor kommer kontinuerligt till hemmet, både dag som natt. Behandlingen kan ges 

nattetid, vilket stör de närståendes sömn. Förändring innebär påverkan i sociala tillvaron 

som exempelvis att inte kunna äta tillsammans. Relationsproblem mellan närstående och 

patienter kan påverka sjuksköterskors omvårdnadsarbete. Sjuksköterskor kan ibland bli 

tvungna att fungera som medlare mellan patienter och de närstående. Medlarrollen gör att 

sjuksköterskors fokus på behandling och omvårdnad blir lidande (Holmdahl et al., 2013). 

Använder patienter artificiell nutrition i livets slutskede kan de närstående ha svårt att ta ett 

beslut gällande användningen, vilket sjuksköterskor behöver vara medvetna om och vara ett 

stöd i. Närstående föredrar att få muntlig information om patienters sjukdomstillstånd av 

ansvariga i sjukvården. Informationen skapar trygghet hos de närstående för att kunna vara 
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ett stöd åt patienter i beslut gällande artificiell nutrition (Bükki, Unterpaul, Nübling, Jox, & 

Lorenzl, 2014). 

2.3 Styrdokument och riktlinjer 

Socialstyrelsen (2011) vägleder behandling av artificiell nutrition för att kunna styra och 

planera vården för unika människan. Artificiell nutrition används för att undvika 

undernäring samt i förebyggande syfte och ska på ett optimalt sätt tillgodose och tillföra 

näringsämnen. Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska beskriver 

Svensk Sjuksköterskeförening (2017) att sjuksköterskor arbetar med personcentrerad vård. 

Personcentrerad vård innebär att ta tillvara på patienters integritet och värdighet. 

Personcentrerad vård innebär också att ta tillvara patienters resurser, värderingar och 

individuella behov. Sjuksköterskors kompetens bygger på en helhetssyn om patienters 

situationer. Sjuksköterskor ska ha kunskap om patienters behov gällande exempelvis ätande 

och nutrition. Relationen mellan patienter och sjuksköterskor bygger på en ömsesidig 

respekt och öppenhet för varandras kunskap. Sjuksköterskor ska arbeta mot ett partnerskap 

tillsammans med patienter och närstående. Sjuksköterskor arbetar med evidensbaserad vård 

och ska uppdatera kunskap kontinuerligt. Information och kommunikation ska bedrivas på 

ett säkert sätt genom hela vårdprocessen för att samordna vården för patienter. Enligt 1§, 3 

kap, i Patientlagen (SFS 2014:821) har patienter rätt till att få information om exempelvis 

biverkningar och komplikationer. Enligt 1 §, 1 kap, i Patientlagen (SFS 2014:821) ska 

patienters integritet, självbestämmande och delaktighet beaktas för att stärka patienters 

ställning inom hälso- och sjukvårdsverksamheten. Enligt 1 §, 5 kap, i Patientlagen (SFS 

2014:821) ska patienter och hälso- och sjukvården utforma vården i samråd med varandra, så 

långt det är möjligt. Enligt 2 §, 5 kap, i Patientlagen (SFS 2014:821) ska patienters önskemål 

och individuella förutsättningar möjliggöra för patienter att medverka i vården genom att 

patienter själva utför vård eller vissa behandlingsåtgärder. Enligt 3 §, 5 kap, i Patientlagen 

(SFS 2014:821) ska möjlighet finnas för patienters närstående att medverka genom att 

utforma och genomföra vården. Bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt gör i vissa fall 

att detta inte är lämpligt och hindrar att närstående deltar. Enligt 1 §, 3 kap, i Hälso-och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska patienter få vård på lika villkor och på så vis uppnå en god 

hälsa. Enskilda människans värdighet och lika värde ska respekteras. Sjukvård ska ges först 

till patienter som har störst behov. Enligt 5 §, 3 kap i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ska 

samverkan mellan samhällsorgan, organisationer och föreningar ske vid behov för att kunna 

utforma och genomföra vårdinsatser för den enskilde. Enligt 1 §, 5 kap, i Hälso-och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska verksamheten uppfylla krav på god vård. Kraven för god 

vård är hygienisk standard, utgå från patienters behov genom kontinuitet och säkerhet samt 

värna om patienters integritet och självbestämmande. Hälso- och sjukvårdspersonal ska vara 

tillgängliga och arbeta nära patienter för att främja goda kontakter. 
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2.4 Teoretiskt perspektiv  

Katie Erikssons caritativa teori- att lindra lidande är den teori som examensarbetet har som 

utgångspunkt. Begrepp som är i fokus är lidande, vårdande och hälsa, vilka är förenliga med 

syftet i examensarbetet och kommer att diskuteras mot resultatet. Genom att få patienters 

upplevelse av att leva med artificiell nutrition kan vårdandet förändras, vilket kan främja 

hälsa och lindra lidandet för patienter. I caritativa vårdteorin beskriver Eriksson (1987) att 

vårdvetenskap är en kunskap om vad som är vårdande för varje människa i olika 

livssituationer. Grundmotivet för vårdandet är kärlek och barmhärtighet. Människan 

beskrivs som en omätbar enhet, i kropp, själ och ande.   

2.4.1 Lidande 

Lidande beskrivs enligt Eriksson (1994) som en del av hälsan och är unik för den enskilda 

människan. Lindra lidande är motivet för all vård. Lidandet beskrivs i tre olika nivåer. 

Görandenivå, där människan försöker fly från sitt lidande. Varandenivån, där människan 

inte känner igen sig själv och känner en hopplöshet inför att lindra sitt lidande. 

Vardandenivån, där människan har en kamp med sig själv mellan hopp och hopplöshet och 

mellan liv och död. Lidandet beskrivs även i olika dimensioner, sjukdomslidande, livslidande 

och vårdlidande. Sjukdomslidande innebär lidande som en sjukdom och behandling bär med 

sig. Livslidande är lidande som innefattar hela livssituationen. Vårdlidande är ett onödigt 

lidande som vården skapar. Lidande kan upplevas kroppsligt, själsligt och andligt. Lidandes 

drama beskrivs i tre akter, bekräfta lidandet, att vara i lidandet och att försonas med 

lidandet. Bekräfta lidandet innebär att vårdaren är närvarande och bekräftar lidandet 

tillsammans med patienter. Att vara i lidandet innebär att patienter får möjlighet att 

utkämpa lidandets kamp, lidandet får ta plats i patienters liv. Att försonas med lidandet 

innebär att patienter accepterar lidandet utan att fly. Patienter vågar möta livet som pågår 

och den förändrade bilden av sig själv. 

2.4.2 Vårdande 

Eriksson (1987) beskriver en vårdande akt. Vårdande akten betyder att göra en liten handling 

för någon, som betyder mycket för den unika människan. Tro, hopp och kärlek beskriver hur 

sjuksköterskor ska förhålla sig till patienter i vårdande akten. Hälsoprocessen stödjs genom 

olika former. Formerna är ansa, leka och lärande. Genom formerna kommer vårdandet 

främja människans hälsa och uppfylla människans behov genom tillit, tillfredställelse, 

kroppsligt samt andligt välbehag. Vårdandets grundläggande form är ansa. Ansa innebär 

vänskap och kommer till uttryck genom närhet, värme och beröring. Formen leka utgörs av 

fem grundformer, leken som assimilation, lustbetonade leken, skapande leken, leken som 

uttryck för önskningar samt leken som prövning och övning. Formen lärande innebär en 

ständig förändring, vilket leder till personlig utveckling. Eriksson (2014) beskriver att det är 

viktigt att kunna skilja på en människas behov, problem och begär, för att kunna förstå 

människan och ge en unik och effektiv vård. Begär innebär människans innersta längtan, 

begäret efter kärlek och liv. Människan söker efter mening med livet och har begär att få vara 

meningsfull för andra människor, att känna sig delaktig i sammanhanget. Behov behövs i 
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människans värld för att må bra, exempelvis grundläggande mänskliga behov och andliga 

behov. Problem är ett hinder som människan inte kan lösa själv och som gör att människans 

dagliga liv inte fungerar optimalt (Eriksson, 2014). 

2.4.3 Hälsa 

Hälsa innebär något som ständigt är i rörelse. Hälsa avser att människan är medveten och tar 

ansvar över individuella särskildheter. Människans syn på hälsa är individuell och unik, då 

referensen är olika för den enskilda människan. Hälsan kan inte mätas, utan beskrivs olika 

utifrån människan och kultursammanhanget (Eriksson, 2014). Eriksson (2000) beskriver en 

mångdimensionell hälsa som infinner sig i friskhet, sundhet samt välbefinnande. Dynamiska 

tillståndet innebär att människan känner sig hel och upplever att hälsa är mer än frånvaro av 

sjukdom. Lidande och hälsa är begrepp som är förknippande med varandra och kan infinna 

sig samtidigt. Genom att människan möter sitt lidande antingen själv eller med hjälp av stöd 

av andra människor kan hälsa upplevas samt bli förenligt med ett uthärdat lidande. 

Hälsohinder är när människan inte har resurser som exempelvis kraft, mod eller kunskap att 

hantera problem självständigt. Hälsohinder kan vara orörlighet som leder till övervikt. 

Hälsoresurser är resurser som människan har som ger kraft, mod eller kunskap. Det finns 

inre och yttre hälsoresurser. Inre hälsoresurser kan innebära att människan har en tro som 

tröstar eller att människan känner hopp. Yttre hälsoresurser kan innebära för människan att 

känna längtan för att komma tillbaka till arbetsplatsen. Hälsa kan ses utifrån tre olika nivåer. 

Animala nivån beskriver hälsa och ohälsa utifrån objektiva och fysiologiska tecken. 

Mänskliga nivån beskriver hälsa och ohälsa genom känslan av välbefinnande utifrån vilken 

motivation och vilja människan har. Kulturella nivån är ett uttryckssätt för ohälsa. Enligt 

Eriksson (2014) har människan olika värderingar beroende på vilken kulturell bakgrund 

människan har levt i. Människan kommer att anse olika om vad som är friskt eller sjukt. 

Samhället och sociala arvet påverkar människans värderingar, attityder och handlingsbeslut 

på ett betydande sätt. Genom att sjuksköterskor analyserar människans hälsa kan 

vårdhandlingar utformas, vilket kan gynna hälsoprocessen. 

2.5 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att näring och vätska är grundläggande behov för människor och när 

detta inte kan tillgodoses med oral nutrition krävs artificiell nutrition. Forskning visar att 

sjuksköterskor saknar kunskap om att behandla patienter med artificiell nutrition, vilket 

leder till att information som framförs till patienter inte alltid är byggd på vetenskaplig 

evidens. Forskning beskriver medicinska fördelar men för att förbättra patienters omvårdnad 

behövs mer kunskap om patienters upplevelse av att leva med artificiell nutrition. Utbildning 

till sjuksköterskor ger möjlighet till förbättrad kommunikation med annan vårdpersonal, 

patienter och anhöriga, vilket möjliggör bättre planering och uppföljning av patienter. 

Sjuksköterskors ansvarsområde är omvårdnad. Sjuksköterskor ska kunna stötta varje unik 

patient och framföra nödvändig information om artificiella nutritionens fördelar och 

nackdelar. Caritativa vårdteorin betonar att vårdandets betydelse för unika människan skiljer 
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sig åt i olika livssituationer. Genom att sjuksköterskor tar del av patienters syn på hälsa, 

lidande och vårdande fångas patienters upplevelse av att leva med artificiell nutrition. 

Examensarbetet avser att ge en ökad förståelse för patienters upplevelse av att leva med 

artificiell nutrition för att kunna främja patienters hälsa samt lindra lidande. 

3 SYFTE 

Syftet var att beskriva patienters upplevelse av att leva med artificiell nutrition. 

4 METOD 

Litteraturstudie med beskrivande syntes enligt Evans (2002–2003) valdes för att 

sammanställa aktuell forskning. Forskning som finns i valda vetenskapliga artiklar kommer 

att sammanställas till en ny helhet, för att få samlad bild av patienters upplevelse av att leva 

med artificiell nutrition. Metodavsnittet innehåller datainsamling och urval samt dataanalys 

och genomförande. 

4.1 Datainsamling och urval 

Polit och Beck (2017) beskriver att en strategi ska finnas för hur vetenskapliga artiklar söks 

fram. Ett sätt att söka fram material till arbetet är bestämma vilka databaser som ska 

användas. Ett annat sätt att söka fram vetenskapliga artiklar är att använda redan framsökta 

vetenskapliga artiklars referenslista för att hitta material inom samma ämne. Evans (2002–

2003) beskriver att flera databaser ska användas när relevanta vetenskapliga artiklar söks 

fram, för att få förståelse över fenomenet.  

Vetenskapliga databaserna CINAHL Plus och PubMed användes för att söka fram de 

vetenskapliga artiklarna som ligger till grund för examensarbetet. För att få fram rätt och fler 

sökord och för att hitta vetenskapliga artiklar användes hemsidan Svensk MeSH (Karolinska 

Institutet, 2018). Avgränsningar som användes i samband med sökningen av de 

vetenskapliga artiklarna var; Peer Reviewed, Boolean/Phrase och English Language.  

Avgränsning som gjordes i samband med sökningen var att vetenskapliga artiklarna skulle 

högst vara tio år gamla men material saknades och sökningen utökades därför till 15 år. 

Inklusionskriterier som användes i samband med sökningen var att de vetenskapliga 

artiklarna skulle vara vårdvetenskapliga, vara av kvalitativ ansats, beskriva vuxna patienters 
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upplevelse samt innehålla artificiell nutrition, enteral nutrition eller parenteral nutrition. De 

vetenskapliga artiklar som var av kvantitativ ansats exkluderades i samband med urval av 

vetenskapliga artiklar. Enligt Östlundh (2017) är booleska söktekniken ett hjälpmedel för att 

kombinera ämnessökord. Operatörerna som användes var AND och OR. Ordet AND används 

för att koppla ihop två ämnessökord för att de vetenskapliga artiklarna ska innehålla båda 

orden. Ordet AND ger möjlighet att minimera urvalet av material. Ordet OR används för att 

finna vetenskapliga artiklar som handlar om något av eller båda ämnessökorden och för att 

utöka träffmöjligheten (Östlundh, 2017). Enligt Polit och Beck (2017) används booleska 

söktekniken för att utöka eller minimera sökresultatet.  

Ämnessökorden som angavs för att svara på syftet var patient, daily life, everyday life, living 

with, total parenteral nutrition, quality of life, support, experience, perceptions, opinions, 

attitudes, views, participation, artificial nutrition, enteral nutrition, parenteral nutrition, tube 

feeding, percutaneous endoscopic gastrostomies, home parenteral nutrition samt family. 

Ämnessökorden kombinerades ihop på flertalet sätt för att finna relevanta vetenskapliga 

artiklar, se bilaga A. Sekundär sökning enligt Friberg (2017) gjordes via de vetenskapliga 

artiklarna, Green och Walker (2017) och via Kwong et al. (2014), vilket resulterades i att 

ytterligare två vetenskapliga artiklar hittades. Resultatet av sökningen i CINAHL Plus och 

PubMed resulterade i olika antal träffar beroende på vilka ämnessökord som användes. 

Totalt utfördes tolv sökningar som resulterade i 379 träffar. Det första som avgjorde urvalet 

av vetenskapliga artiklarna var att titlar lästes igenom för att få överblick av materialet. Titlar 

som stämde överens med syftet undersöktes ytterligare via abstractet. Abstractet avgjorde 

sedan om resultatet blev granskat. Om resultatet svarade på syftet lästes hela vetenskapliga 

artikeln. Därefter gjordes en modifierad kvalitetsgranskning utifrån Friberg (2017) 

granskningsmall. Friberg (2017) menar att kvalitetsgranskningen avgör om vetenskapliga 

artikeln kommer att kunna användas till examensarbetet. Genom att använda 

kvalitetskriterier blir urvalsprocessen systematisk och säkerställer att de vetenskapliga 

artiklarna är relevanta och har god vetenskaplig kvalitet. Kvalitetsgranskningen hjälper 

vidare till att få helhetsperspektiv över de vetenskapliga artiklarna och för att de 

vetenskapliga artiklarna ska passa de inklusionskriterier examensarbetet har.  

De vetenskapliga artiklarna poängsattes i kvalitetsgranskningsmallen. För varje 

granskningsfråga erhölls ett poäng, totalpoängen som kunde uppnås var nio poäng. De 

vetenskapliga artiklarna bedömdes vara av hög kvalitet vid nio poäng, vid medel kvalitet sex 

till åtta poäng och vid låg kvalitet ett till fem poäng, se bilaga B. Efter kvalitetsgranskningen 

togs beslut om vetenskapliga artikeln skulle användas till examensarbetet. De vetenskapliga 

artiklarna som valdes ut var av kvalitativ ansats, se bilaga C. 

4.2 Genomförande och analys 

Forskning som bedrivs ska presenteras tydligt för att inte vilseleda läsaren samt öka 

trovärdigheten och säkerställa att resultatet äger giltighet (Mårtensson & Fridlund, 2017). 
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Trovärdighet kan uppnås genom att vara flera personer som genomför forskning. I en 

kvalitativ litteraturstudie granskas vetenskapliga artiklar och genom att läsa de vetenskapliga 

artiklarna var för sig säkerställs artiklar, nyckelfynd och fenomens kvalitet (Polit & Beck, 

2017).  

Evans (2002–2003) beskriver analysen i fyra steg: Första steget i analysen är att samla data, 

vilket innebär att ämnessökord väljs. Ämnessökorden används sedan för att söka i 

databaserna, se 4.1. Resultatet granskas och val av vetenskapliga artiklar utförs.  

Andra steget i analysen innebär att identifiera nyckelfynd i vetenskapliga artiklar. För att 

identifiera nyckelfynd läses de vetenskapliga artiklarna flera gånger, på så vis skapas 

helhetsbild över materialet. Materialet sammanställs i en tabell för att få en överskådlig bild 

över fynden i varje enskild studie (Evans, 2002–2003). De vetenskapliga artiklarnas resultat 

lästes flera gånger. De vetenskapliga artiklarna lästes separat för att inte påverka urval av 

nyckelfynd. Nyckelfynden markerades med en överstrykningspenna, totalt identifierades 135 

stycken. Nyckelfynden jämfördes och diskuterades för att identifiera likheter och skillnader. 

Nyckelfynd som ansågs relevanta för syftet klipptes ut och sorterades utifrån innehåll. 

Nyckelfynd som inte besvarade syftet uteslöts ur analysprocessen. Originalspråket behölls på 

samtliga nyckelfynd. 

Tredje steget innebär att upptäcka gemensamma teman, identifiera likheter och skillnader i 

valda vetenskapliga artiklarna för att få förståelse för fenomenet som undersöks (Evans, 

2002–2003). I tredje steget identifierades likheter i nyckelfynden. Nyckelfynden som hade 

gemensamma nämnare klistrades på A3 papper. Därefter lästes samtliga nyckelfynd igenom 

för att säkerställas ytterligare. Utifrån nyckelfyndens innehåll skapades två teman och fem 

subteman som besvarade syftet. 

 

Fjärde steget innebär att beskriva fenomenet och skriva text till varje tema som framkommit, 

samt att referera och relatera tillbaka till de valda vetenskapliga artiklarna. Citat används för 

att bekräfta och förtydliga resultatet (Evans, 2002–2003). Totalt innefattar examensarbetet 

två teman och fem subteman som presenteras och beskrivs i resultatdelen. Citat användes för 

att styrka resultatet. Nedan följer exempel på nyckelfynd, tema och subtema för att förtydliga 

analysprocessen, se Tabell 1. 

 

Tabell 1. Exempel på nyckelfynd, tema och subtema 

Nyckelfynd Tema Subtema 

”I have not sleept through 

the night since before i got 

this, never” (Winkler, Hagen, 

& Maillet, 2010, s. 401). 

 

 

 

 

 

 

 

Påverkan i det dagliga livet 

 

 

 

Kroppslig påverkan 

“This food, tube feeding, it’s 

so time-consuming. It is 

difficult to get in several bags 

 

 

Begränsningar i dagliga livet 
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in one day because it takes so 

long, and it’s hard to fit into 

the daily life in any way. I 

have tried to take the bags 

faster but I cannot because 

then I feel nausea. You can 

do something else for a little 

while, daily activities like 

shopping food, then you 

have to start with the food 

again” (Bjuresäter, Larsson, 

& Athlin, 2015, s. 557-558) 

 

 

 

4.3 Etiska övervägande 

Regler och riktlinjer är en förutsättning för att forskning ska bedrivas på godtagbart sätt. 

Forskarens ansvar är att följa regler och riktlinjer. Arbetet som forskaren bedriver ska följa 

god forskning- och dokumentationssed (CODEX, 2018). För att forskning ska räknas som 

kunskap måste forskningen accepteras av vetenskapliga samhället och kritisk granskas 

(CODEX, 2017). Den vetenskapliga granskningen, Peer Review, utförs för att säkerställa att 

inte oredlighet förekommer i forskningen. Oredlighet innebär att data eller resultat 

fabriceras, förfalskas eller plagieras på ett avsiktligt sätt (CODEX, 2018). 

Forskningsmaterialet som används har granskats för att säkerställa att studier som är med i 

examensarbetet är Peer Review. Fabricering, förfalskning eller plagiering har undvikits 

genom att skriva om bearbetad text till nytt material. Genom att referera enligt American 

Psychological Association (2018) manual, kan läsaren följa de ursprungliga källorna genom 

att ta del av ursprungliga materialet. Sjuksköterskors etiska ansvar enligt Svensk 

Sjuksköterskeförening (2014) är att följa International Council of Nurses (ICN) etiska kod för 

sjuksköterskor. Koden är uppdelad i fyra områden, sjuksköterskan och allmänheten, 

sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen samt sjuksköterskan 

och medarbetaren. I området, sjuksköterskan och allmänheten ansvarar sjuksköterskor för 

att fortlöpande lärande sker i etiska frågor. Ytterligare ansvar är att sjuksköterskor verkar för 

att personalen ger omvårdnad som respekterar människors värderingar, tro, vanor samt 

mänskliga rättigheter. Patienter har rätt att få information som är individanpassad, för att 

kunna göra bedömning om samtycke. Sjuksköterskor har ansvar att lagen om sekretess följs 

gällande dokumenteringen och journalföring. I sjuksköterskan och yrkesutövningen har 

sjuksköterskor ansvar att skapa riktlinjer och förutsättningar för en god omvårdnad. 

Sjuksköterskor ska verka för god arbetsmiljö genom att skapa sammanhållning i 

arbetsgruppen. Sjuksköterskor ska se till att godtagbara system för kontinuerligt lärande, 

yrkesmässig bedömning och förnyelse av legitimation finns. I sjuksköterskan och 

professionen beskrivs att sjuksköterskor ska arbeta evidensbaserat. Riktlinjer ska finnas för 

patientnära omvårdnad, utbildning, forskning och ledning. I sjuksköterskan och medarbetare 

ansvarar sjuksköterskor för riktlinjer som stödjer etiska värderingar och förhållningsätt. 
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Sjuksköterskor ansvarar för ett gott samarbete i arbetsgruppen och ska se till att strategier 

finns för konflikthantering (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). 

5 RESULTAT 

Syftet var att beskriva patienters upplevelse av att leva med artificiell nutrition. Resultatet 

bygger på analys av tio vårdvetenskapliga artiklar. I analysen skapades två teman och fem 

subteman, se Tabell 2. Nedan följer presentation av teman och subteman, för att få förståelse 

över patienters upplevelse av att leva med artificiell nutrition. 

 

Tabell 2: Presentation av teman och subteman 

Teman Subteman 

Påverkan i det dagliga livet Kroppslig påverkan 

Begränsningar i dagliga livet 

Känslan av trygghet 

Hantering av en förändrad livssituation Behov av kunskap 

Acceptans av livet 

 

5.1  Påverkan i det dagliga livet 

Användande av artificiell nutrition hade inverkan på patienternas dagliga liv. Behandlingen 

hade en livräddande funktion samtidigt som patienterna upplevde begränsningar i det 

dagliga livet och kroppslig påverkan. Artificiell nutrition påverkade det dagliga livet genom 

att begränsa fysiska tillvaron i form av komplikationer. Patienterna upplevde även förlust av 

känsla av normalitet, av att inte kunna göra samma aktiviteter som innan. Patienterna 

upplevde anpassning i tillvaron till nya situationen. Nedan följer tre subteman, kroppslig 

påverkan, begränsningar i dagliga livet samt känslan av trygghet. 

5.1.1 Kroppslig påverkan 

Patienterna upplevde kroppslig påverkan i samband med behandlingen av artificiell 

nutrition. Komplikationer som framkom var illamående, läckage och infektioner (Brotherton, 

Abbott, & Aggett, 2006; Green & Vandall-Walker, 2017; Jordan, Philpin, Warring, Cheung, & 

Willams, 2006). Patienterna beskrev att basala hygienrutiner var nödvändiga för att 

minimera risk för infektioner kopplade till behandlingen (Brotherton et al., 2006; Tsang & 

Carey, 2015; Winkler, Hagen, & Maillet, 2010). 
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make sure what I am doing is very clean and I get the machine ready, get the bags ready and 

unpack the bags, and I wash my hands and . . . dry my hands and avoid touching anything 

when I go back to the table where I’m doing all my dressing and all that . . . The best I can do is 

to wipe all that bad stuff so I don’t get infections. When you get infections, it’s very bad. Last 

time I was in hospital, it really affected my body (Tsang & Carey, 2015, s. 19) 

 

En annan upplevelse var att behandlingen påverkade magen. Patienterna kände smärta, 

uppblåsthet i magen och hade återkommande problem med diarré (Bjuresäter, Larsson, & 

Athlin, 2015; Green & Vandall-Walker, 2017; Persenius, Hall-Lord, & Wilde-Larsson, 2009; 

Winkler et al., 2010). Situationen vid användning av artificiell nutrition påverkade sömnen. 

Sömnproblem som uppkom var att patienterna blev störda av maskinen som användes i 

samband med behandling (Green & Vandall-Walker, 2017; Jordan et. al., 2006). Sömnen 

påverkades också av återkommande urination nattetid. En patient uttryckte:”I have not 

sleept through the night since before i got this, never” (Winkler et al., 2010, s. 401). 

 

Patienterna som använde nasogastrisk näringssond beskrev smärta och obehag i samband 

med både införande och behandling (Green & Vandall-Walker, 2017; Persenius et al., 2009). 

Nasogastriska näringssonden påverkade patienternas törst och hunger. Törsten blev 

intensivare och hungern avtog. Patienterna upplevde obehag när kall näring fördes ner med 

hjälp av sonden till magen (Persenius et al., 2009). 

5.1.2 Begränsningar i dagliga livet 

Patienterna ansåg att artificiell nutrition var nödvändig att leva med, men att behandlingen 

kunde innebära ett begränsat liv (Kwong et al., 2014). Känslan av skam framkom från 

patienterna, vilket berodde på den hjälp som behövdes från närstående (Bjuresäter et al., 

2015; Brotherton et al., 2006). Patienterna beskrev att artificiell nutrition påverkande sociala 

livet negativt. Sociala livet påverkandes genom att patienterna kände ensamhet och isolation. 

Patienterna blev inte längre inbjudna till sociala tillställningar, vilket inte förekom innan 

behandling med artificiell nutrition (Bjuresäter et al., 2015; Brotherton et al., 2006; Jordan 

et al., 2006). En patient beskrev: 

 

Well, I just can’t manage it and then again we have noticed, my wife and I, that ... our friends 

don’t want to invite us home either, they don’t know what can they serve me... for what are 

they to give me? And I can see they feel a bit unsure (Bjuresäter et al., 2015, s. 558) 

 

Anledningen till att patienterna upplevde exklusion vid sociala tillställningar var på grund av 

nedsatt allmäntillstånd på grund av behandling med artificiell nutrition. En annan anledning 

var att patienterna kände att vänner och närstående erfor rädsla på grund av situationen 

(Bjuresäter et al., 2015; Brotherton et al., 2006).  

 

Måltidssituationer orsakade negativa känslor och patienterna upplevde att högtidstillfällen 

och sociala tillställningar cirkulerade kring oral föda. Patienterna som levde med artificiell 

nutrition kunde inte äta oral föda. Patienterna kände förlust av sammanhållning vid 

högtidstillfällen och sociala tillställningar. Patienterna kände sig obekväma inför vänner och 
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närstående vid måltidssituationer, vilket berodde på förlust av oralt intag och artificiellt intag 

av näring (Brotherton et al., 2006; Green & Vandall-Walker, 2017; Jordan et al., 2006; 

Kwong et al., 2014; Mayre- Chilton, Talwar, & Goff, 2011). En patient beskrev:”It effects your 

social life when you go to anniversaries, birthdays and christmas parites. I go, but I feel 

alienated and it makes the other people feel uncomfortable, as they´re eating and they feel a 

bit uncomfortable” (Brotherton et al., 2006, s. 362). Artificiell nutrition gav inte patienterna 

samma tillfredställelse som oral föda, ingen njutning fanns i måltidssituationer (Mayre- 

Chilton et al., 2011). Patienterna kände obekvämhet vid restaurangbesök, vilket berodde på 

införandet av näring (Kwong et al., 2014).  

 

Att leva med artificiell nutrition innebar förändring och anpassning i det dagliga livet. 

Patienterna beskrev att livet kretsade kring behandlingen och svårigheter att leva ett normalt 

liv (Kwong et al., 2014; Merrick & Farrell, 2012). Behandling med artificiell nutrition 

begränsade aktiviteter i det dagliga livet. Patienterna som levde med artificiell nutrition 

upplevde svårigheter att åka på semester och att ta dagliga promenader på grund av 

planeringen som krävdes vid behandlingen (Bjuresäter et al., 2015; Brotherton et al., 2006; 

Tsang & Carey, 2015). Patienterna hade svårt att fungera på arbetsplatsen och kände sig låsta 

till hemmet på grund av återkommande diarré (Bjuresäter, Larsson, & Athlin, 2015; Green & 

Vandall-Walker, 2017; Persenius, Hall-Lord, & Wilde-Larsson, 2009; Winkler et al., 2010). 

Patienterna upplevde förlust av att inte kunna äta oral föda (Bjuresäter et al., 2015; Green & 

Vandall-Walker, 2017). En patient beskrev: 

 

I guess tube feeding is keeping me alive, [but] before I came in here I would have for breakfast 

a glass of cranberry juice and I’d have a bowl of oatmeal [the feeding pump beeps loudly]. . . . 

And now, I can’t have any of that. It’s hard. . . I have no idea anymore. [Tube feeding] is 

nothing but a problem (Green & Vandall-Walker, 2017, s. 522) 

 

Patienterna som behandlades med perkutan endoskopisk gastronomi beskrev att kläderna 

anpassades för att inte göra stomin synlig för omgivningen (Brotherton et al., 2006). 

 

Patienterna kände frustration över att artificiell nutrition var tidskrävande i samband med 

införandet av näring. Behandlingen begränsade det dagliga livet på grund av tidsåtgången. 

Processen som artificiell nutrition krävde, gjorde att patienterna behövde lägga om rutiner. 

Uppkoppling till behandlingsmaskinen kunde vara upp till 16 timmar per dygn och på grund 

av tidsaspekten begränsades mobiliteten hos patienterna. Immobiliteten påverkade det 

dagliga aktiviteter, vilket gjorde att patienterna upplevde införandet av näring som en 

begränsning (Bjuresäter et al., 2015; Brotherton et al., 2006; Jordan et al., 2006; Tsang & 

Carey, 2015).  

 

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

because it takes so long, and it’s hard to fit into the daily life in any way. I have tried to take the 

bags faster but I cannot because then I feel nausea. You can do something else for a little while, 

daily activities like shopping food, then you have to start with the food again (Bjuresäter et al., 

2015, s. 557-558) 
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Intima relationer upplevdes som en känslig fråga och en begränsning för patienterna. 

Patienterna som inte levde i en stabil relation upplevde rädsla för att öppna sig och ha ett 

sexliv, eftersom patienterna levde med artificiell nutrition. Sexlivet för patienterna som levde 

i en stabil relation förändrades och behövde anpassas för att patienterna inte skulle skada sig 

i samband med samlag. Upplevelse av skam på grund av artificiell nutrition var mindre hos 

patienterna som hade en stabil relation, gentemot patienterna som inte hade en stabil 

relation, men alla patienterna kände att behandlingen begränsade sexlivet (Mayre- Chilton et 

al., 2011; Winkler et al., 2010). 

5.1.3  Känslan av trygghet 

Patienterna upplevde artificiell nutrition som en trygghet i bemärkelsen att behandlingen var 

livräddande. Behandling med artificiell nutrition var sättet patienterna kunde få i sig näring 

och därför ansåg patienterna att behandlingen var livsavgörande (Bjuresäter et al., 2015; 

Green & Vandall-Walker, 2017; Jordan et al., 2006; Kwong et al., 2014; Mayre- Chilton et al., 

2011; Tsang & Carey, 2015). Det framkom också att patienterna upplevde artificiell nutrition 

som en trygghet och att behandlingen ingav hopp (Brotherton et al., 2006; Kwong et al., 

2014; Merrick & Farrell, 2012; Winkler et al., 2010). Patienterna upplevde att behandling 

med artificiell nutrition ingav känsla av kontroll och frihet, vilket gav patienterna känslan av 

trygghet. Att näringsbehovet blev tillgodosett upplevde patienterna ökade känslan av kontroll 

över livet. Trygghet upplevde patienterna på grund av ökad känslan av den energi som 

behandlingen medförde (Tsang & Carey, 2015). Smärtan vid oralt intag av mat och rädslan 

för att sätta i halsen försvann när patienterna behandlades med artificiell nutrition (Kwong et 

al., 2014). En annan aspekt av patienternas upplevelse av trygghet var att behandlingen tog 

bort pressen över att vara tvungen att förtära näring oralt (Brotherton et al., 2006; Merrick & 

Farrell, 2012; Winkler et al., 2010). En patient beskrev:” It has taken the pressure off at 

mealtimes; I was finding it very difficult to eat. I was spending hours on each meal and not 

finishing it” (Brotherton et al., 2006, s. 361). Känslan av att oralt intag av näring inte var 

livsnödvändig gjorde att patienterna upplevde trygghet och att det blev lättare att äta oral 

föda. En patient beskrev:” it gives you a feeling of security really, and you’ve got the back 

up, with the feed I think it enabled me to eat, because I didn’t have to eat” (Brotherton et al., 

2006, s. 363). Viktkontroll var en annan aspekt som framkom som en trygghet vid artificiell 

nutrition, patienterna beskrev att behandling med artificiell nutrition hjälpte till att bibehålla 

vikten. Patienterna upplevde också att artificiell nutrition innebar ökad möjlighet att inneha 

flexibilitet i livet, vilket ökade känslan av livskvalitet och trygghet (Tsang & Carey, 2015; 

Winkler et al., 2010). Flera av patienterna upplevde att artificiell nutrition gav möjlighet till 

att tillbringa tid i hemmet tillsammans med de närstående, vilket upplevdes som en trygghet 

av patienterna. Utan artificiell nutrition hade patienterna varit tvungna att tillbringa mer tid 

på sjukhuset (Tsang & Carey, 2015). 
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5.2 Hantering av en förändrad livssituation  

Patienterna upplevde förändring i att hantera livssituationen vid användandet av artificiell 

nutrition. Patienterna behövde lära sig att acceptera det nya livet. Nya situationen gjorde att 

patienterna var tvungna att hitta nya rutiner. Patienterna upplevde att kunskap bidrog till 

förståelse för att acceptera och hantera nya livssituationen. Utifrån temat formulerades två 

subteman, behov av kunskap och acceptans av livet. 

5.2.1 Behov av kunskap 

Patienterna upplevde behov av kunskap gällande behandling med artificiell nutrition. En 

patient beskrev: ”The nurses still haven’t been told how to treat it, to move the PEG in and 

out, to make sure it doesn’t stick inside my stomach, causing ulcers. We’ve been given a 

leaflet, but they haven’t been sent it” (Jordan et al., 2006, s.275). Patienterna upplevde att 

information saknades, vilket gjorde att en kunskapslucka fanns gällande artificiell nutrition 

(Green & Vandall-Walker, 2017; Winkler et al., 2010). Något som också uppmärksammades 

var att patienterna upplevde bättre information av andra vårdare än läkare (Winkler et al., 

2010).  

 

Patienterna upplevde att sjuksköterskornas information och engagemang var nödvändig för 

att få förståelse över att leva med artificiell nutrition. När sjuksköterskorna gav 

uppmärksamhet till patienterna upplevde patienterna stöd. När patienterna kände att 

sjuksköterskorna gav tillräcklig med information gällande artificiell nutrition bidrog det till 

ökad förståelse (Mayre- Chilton et al., 2011; Persenius et al., 2009). Något som patienterna 

också upplevde var att sjuksköterskorna skulle visa hur artificiell nutrition fungerade 

praktiskt för att patienterna skulle få förståelse för behandlingen (Green & Vandall-Walker, 

2017). En patient beskrev:”Tube feeding can´t be made more comfortable but it could be 

made more understood. What you´re doing, trying to do? Write it up wrap it up, and show 

it out” (Green & Vandall-Walker, 2017, s. 522). För att patienterna skulle få förståelse för 

behandling med artificiell nutrition behövdes lämplig vägledning, som anpassades utifrån 

patienternas behov av kunskap (Bjuresäter et al., 2015; Winkler et al., 2010). Något som 

också uppmärksammades av patienterna var att information om hur länge behandling av 

artificiell nutrition skulle pågå inte alltid var önskvärt (Green & Vandall-Walker, 2017; 

Winkler et al., 2010). Patienternas möjlighet för att hantera situationen var beroende av 

kvaliteten på information som tillhandahålls, patienterna upplevde att kvaliteten ibland 

kunde variera. Patienterna upplevde att information som gavs skulle anpassas utifrån vad 

informationen innehöll, informationen skulle vara relevant (Bjuresäter et al., 2015; Green & 

Vandall-Walker, 2017; Mayre- Chilton et al., 2011; Persenius et al., 2009). 

 

En skillnad som uppmärksammades av patienterna var, på sjukhuset kände patienterna inte 

ansvar för behandlingen utan den hanterades av sjuksköterskor. I samband med hemgång 

från sjukhuset upplevde patienterna osäkerhet på grund av bristande information från 

sjukvården. Patienterna upplevde otillräcklig förberedelse inför behandling med artificiell 

nutrition i hemmet. Patienterna beskrev också att stöd och vägledning saknades och därför 

uppstod osäkerhet i hur patienterna skulle hantera uppkomna problem vid behandling med 
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artificiell nutrition. Patienterna upplevde även att information som gavs kunde vara olika 

från hemsjukvård och sjukhus, vilket skapade förvirring hos patienterna (Bjuresäter et al., 

2015). 

5.2.2 Acceptans av livet 

Acceptans för nya livet upplevde patienterna tog tid och den nya informationen gällande 

artificiell nutrition behövde bearbetas. En patient beskrev:”When you get along with the G-

tube for months, it´s just part of your life” (Kwong et al., 2014, s. 529). När patienterna 

påbörjade behandling med artificiell nutrition upplevde patienterna att det orsakade lidande, 

genom att försöka vara stark genom hela processen kunde acceptans påbörjas (Green & 

Vandall-Walker, 2017; Jordan et al., 2006). Patienterna upplevde att behandling med 

artificiell nutrition gjorde att livet förändrades, acceptans för den nya livssituationen 

underlättade vardagliga aktiviteter, som att arbeta. Artificiell nutrition innebar en ny 

livssituation för patienterna. Patienterna upplevde att den nya livssituationen blev lättare att 

hantera om förväntningar och mål anpassades utifrån patienternas behov. När patienterna 

hade accepterat den nya förändringar i livet uppstod positiv känsla. Patienterna upplevde att 

livet inte såg ut som förut men att acceptera den nya livssituationen var det enda alternativet 

för att kunna fortsätta leva (Jordan et al., 2006; Winkler et al., 2010). En patient beskrev: 

“That you’re content with where you’re at. It may not mean you’re able to do all that you 

did before, but that you can be content and at peace with it” (Winkler et al., 2010, s. 399).  

 

Patienterna som hade utformat nya strategier i livet och accepterat situationen ansåg i större 

utsträckning att äta middag med de närstående inte var problematiskt (Kwong et al., 2014; 

Tsang & Carey, 2015; Winkler et al., 2010). En patient beskrev: 

 

There was no real problems at dinner times and stuff. We had a couple of big dinners and the 

kids would come in and it was just routine other than grandpa has his sitting on the couch with 

a bottle of stuff going in (Kwong et al. 2014, s. 530) 

 

Patienterna kände att de kunde vara ärliga och inkludera de närstående i behandlingen 

gällande artificiell nutrition. Patienterna upplevde ingen skam för artificiell nutrition, vilket 

berodde på att patienterna hade accepterat livssituationen (Kwong et al., 2014; Tsang & 

Carey, 2015; Winkler et al., 2010). 

6 DISKUSSION 

Avsnittet presenterar metod-, resultat- samt etikdiskussion. Metoddiskussionen presenterar 

en diskussion om analysmodellen, genomförandet samt förförståelse. I resultatdiskussionen 

diskuteras centrala delar av resultatet mot tidigare forskning, vald teoretiskt perspektiv samt 
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styrdokument och riktlinjer. Diskussionsavsnittet avslutas med etikdiskussion som 

diskuterar etiska överväganden och resonemang. 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet med examensarbetet var att beskriva patienters upplevelse av att leva med artificiell 

nutrition. Analysmodellen som användes för att svara på syftet var Evans (2002–2003) 

analysmodell, en systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes. En kvalitativ ansats 

utgör detta examensarbete, för att fånga patienters upplevelse. Evans (2002–2003) 

analysmodell gör det möjligt att få förståelse och fördjupad kunskap över ett fenomen utan 

att tolka. Författarna valde litteraturstudie med beskrivande syntes för att få en fördjupad 

förståelse för fenomenet. Författarna ansåg att analysmodellen var tidskrävande och att det 

tog tid att sätta sig in i arbetssättet och få förståelse för analysprocessen. Segesten (2017) 

beskriver, om författarna istället valt att göra en allmän litteraturöversikt hade en 

kartläggning över fenomenet fångats men inte den fördjupade förståelsen över fenomenet.  

 

Författarna har följt Evans (2002–2003) analysprocess, vilket skapar förutsättningar för 

rättvisande resultat. Mårtensson och Fridlund (2017) beskriver, för att läsaren ska få ökad 

trovärdighet för materialet krävs att författarna beskriver resultatet tydligt för att ge rimlig 

kunskapsbild. Polit och Beck (2017) beskriver att trovärdighet är huvudmålet för kvalitativa 

forskningsstudier och innefattar två aspekter. Först ska författarna utföra studien på korrekt 

sätt och sedan ska författaren förklara hur studien genomfördes. För att uppnå trovärdighet 

ska examensarbetet bygga på icke tolkande analyser genom att resultatet presenteras 

manifest. För att säkerställa trovärdighet måste även begreppen, giltighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt bekräftelsebarhet uppfyllas. 

 

Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) behöver resultatet äga giltighet. Giltighet innebär att 

insamlad data och examensarbetets resultat stämmer överens. Evans (2002–2003) beskriver 

att citat används för att stärka resultatet och därmed öka giltighet. Författarna har använt 

citat i texten, vilket styrker examensarbetets giltighet. Resultatet har beskrivits textnära för 

att inte tolka materialet och öka giltigheten. Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) behöver 

examensarbetet ha ett tydligt resultat beskrivet för att kunna bedöma överförbarhet. Polit 

och Beck (2017) beskriver att god överförbarhet innebär att resultatet kan överföras till andra 

grupper, kontexter eller situationer. Läsaren avgör om resultatet har god överförbarhet och 

om kunskapen kan överföras till andra grupper, kontexter eller situationer. Författarna har 

följt analysprocessen systematiskt, vilket ger förhoppning att materialet som sammanställts 

ska kunna överföras. Dock saknar författarna kompetens att kunna bedöma om materialet 

håller kvalitet och anses vara överförbart till andra situationer. Polit och Beck (2017) 

beskriver att pålitlighet innebär att andra personer ska kunna göra om en litteraturstudie och 

få liknande resultat och att insamlade data ska vara giltig över tid. Författarna anser att 

litteraturstudien har beskrivit metod och genomförandet på sådant sätt att likande resultat 

skulle kunna uppnås. På grund av författarnas förförståelse finns risk för att materialet delvis 

tolkats. En av författarna har varit i kontakt med patienter som behandlas med artificiell 
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nutrition, vilket också kan skapa förutfattade meningar samt förförståelse för fenomenet. 

Dock har författarna ingen fördjupad kunskap inom fenomenet eller teoretiska ämnet. För att 

minimera tolkning och färgat resultat diskuterades och uppmärksammades förförståelsen.  

Polit och Beck (2017) beskriver att bekräftelsebarhet utgör en del av kvaliteten på 

examensarbetet. Bekräftelsebarhet uppnås genom att beskriva arbetsprocessen på ett 

sanningsenligt sätt utan att dölja beslut och begräsningar i materialet. God kvalitet kan inte 

uppnås genom att dölja beslut och fabricera data. Författarna ska söka feedback för att kunna 

vara neutrala i arbetsprocessen. Författarna anser att bekräftelsebarhet har uppnåtts genom 

att samtliga delar i analysprocessen presenterats. 

 

I Evans (2002-2003) analysmodell ingår att söka vetenskapliga artiklar i flera databaser. 

Författarna använde databaserna CINAHL Plus och PubMed, för att få en ökad träffbarhet av 

fenomenet. Inklusionskriterier användes vid insamling av data. De inklusionskriterier som 

användes var att de vetenskapliga artiklarna skulle vara vårdvetenskapliga för att vara riktade 

mot sjuksköterskors profession. De vetenskapliga artiklarna skulle också vara av kvalitativ 

ansats vilket passar analysmetoden. De vetenskapliga artiklarna skulle också beskriva vuxnas 

upplevelse och innehålla artificiell nutrition, enteral nutrition eller parenteral nutrition, för 

att kunna besvara examensarbetets syfte. En avgränsning var att de vetenskapliga artiklarna 

inte skulle vara äldre än tio år. Dock upptäckte författarna att materialet inte var tillräckligt 

och därmed utökades sökningen till 15 år. Exklusionskriterier användes inte i 

examensarbetet eftersom författarna inte ansåg relevans. Dock hade exklusionskriterier 

kunnat användas för att begränsa urvalet ytterligare. Ämnessökord kombinerades ihop med 

hjälp av Booleanska söktermer för att begränsa och säkerställa urvalet av vetenskapliga 

artiklar. De vetenskapliga artiklarna granskades utifrån en modifierad granskningsmodell 

ifrån Friberg (2017) för att säkerställa kvalitet. Författarna kvalitetsgranskade vetenskapliga 

artiklarna och två vetenskapliga artiklar uteslöts. En vetenskaplig artikel uteslöts på grund av 

kvantitativ ansats. Andra vetenskapliga artikeln uteslöts på grund av att vetenskapliga 

artikeln var en översiktsartikel. Dock saknar författarna kompetens för att kunna säkerställa 

att kvalitetsgranskningen utförts på ett korrekt sätt. En styrka i analysprocessen var att 

författarna läste vetenskapliga artiklarna självständigt för att identifiera nyckelfynd. 

Nyckelfynden jämfördes och diskuterades för att identifiera likheter och skillnader samt 

säkerställa att nyckelfynden besvarade syftet. Nyckelfynden behöll originalspråket i 

processen att skapa teman och subteman. I beskrivningen av resultatet översattes 

nyckelfynden till svenska. I jämförelsefasen uteslöts tio nyckelfynd på grund av att 

nyckelfynden inte besvarade syftet. Därefter påbörjades sammanställning av nyckelfynd för 

att kunna identifiera teman och subteman. Dock ansåg författarna svårigheter att se tydliga 

gränsdragningar i nyckelfynden på grund av omfattat materialet. Nyckelfynden fick byta 

plats ett antal gånger för att skapa subteman med tydliga gränsdragningar. Teman och 

subteman var svåra att identifiera på grund av författarnas bristande erfarenhet av 

analysprocessen.  

 

Författarna valde att beskriva artificiell nutrition och inkluderade både parenteral och enteral 

nutrition i hemmet och sjukhus för att få utökat material. Materialet omfattade totalt tio 

vetenskapliga artiklar, åtta med enteral nutrition samt två med parenteral nutrition. Dock 
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anser författarna att fördelningen mellan enteral nutrition och parenteral nutrition hade 

kunnat vara mer jämlik för att säkerställa totala upplevelsen av att leva med artificiell 

nutrition. Kontexten hemmet och sjukhuset anser författarna inte gav någon tydlig skillnad 

på resultatet. Dock var balansen mellan kontexterna inte jämlik, sju artiklar hade kontexten 

hemmet och tre kontexten sjukhus. De vetenskapliga artiklarna som användes i 

examensarbetet har ursprung från flera delar av världen, vilket styrker trovärdighet, giltighet, 

överförbarhet, pålitlighet och bekräftelsebarhet. 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet var att beskriva patienters upplevelse av att leva med artificiell 

nutrition. I resultatet framkom två teman och fem subteman och dessa kommer diskuteras 

och presenteras i samma ordning som i resultatet.  

 

 I första temat ”påverkan i det dagliga livet” framkom tre subteman, ”kroppslig påverkan”, 

”begränsningar i dagliga livet” samt ”känslan av trygghet”. I subtemat ”kroppslig påverkan” 

framkom att patienterna upplevde komplikationer i samband med användandet av artificiell 

nutrition. Komplikationerna påverkade det dagliga livet genom att patienterna kände sig 

låsta till hemmet på grund av magproblem i form av diarré, smärta och uppblåsthet. Andra 

komplikationer som patienterna upplevde i samband med behandling med artificiell 

nutrition var illamående, läckage och infektioner. I tidigare forskning beskriver Tsaloglidou 

et al. (2007) att artificiell nutrition kan ge svåra komplikationer. Stiles (2013) redogör för att 

sjuksköterskor ska ha kännedom om komplikationerna för att kunna minimera patienters 

lidande. I resultatet framkom att den kroppsliga påverkan innefattade komplikationer 

gällande patienternas upplevelse av sömnstörningar. Patienterna upplevde att maskinen som 

gav artificiell behandling hade en störande effekt på sömnen. Sömnen påverkades av 

återkommande urinationer, vilket gjorde det svårt för patienterna att sova en hel natt. I 

tidigare forskning beskriver Holmdahl et al. (2013) att närstående upplever sömnstörningar, 

exempelvis på grund av att sjuksköterskor besöker patienter nattetid. Här kan en koppling 

ges till Eriksson (1994) som beskriver i teorin att sjukdomslidande är det lidande som 

sjukdom och behandling genererar. Eriksson (2000) beskriver att sjukdomslidande inte 

behöver innebära att patienter upplever ohälsa. Lidande och hälsa är nära förknippat 

varandra och kan upplevas samtidigt. Enligt 1§, 3 kap, i Patientlagen (SFS 2014:821) har 

patienter rätt till att få information om exempelvis biverkningar och komplikationer. 

Författarna drar slutsatsen att korrekt och tillräcklig information om biverkningar och 

komplikationer kan underlätta det dagliga livet genom att patienter inte känner samma 

rädsla när komplikationer uppstår. Sjuksköterskor har ansvar att uppmärksamma och ha 

kännedom om möjliga biverkningar och komplikationer. Genom kunskap om patienters 

kroppsliga påverkan av artificiell nutrition kan patienters lidande lindras. 

 

I subtemat ”begränsningar i dagliga livet” framkom att artificiell nutrition begränsade 

patienternas dagliga liv. Resultatet beskrev att patienterna kände begränsningar på grund av 

beroendet som uppstod i förhållande till närstående. Patienterna behövde hjälp av 
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närstående med artificiell nutrition, vilket skapade känsla av maktlöshet och skam. Tidigare 

forskning beskriver att närstående upplever förändring när patienter lever med artificiell 

nutrition, på grund av att närstående får en vårdande roll. Den vårdande rollen innebär 

svårigheter för närstående att finna balans i livet och påverkar närståendes psykosociala 

mående (Penner et al., 2012). Holmdahl et al. (2013) beskriver att sjuksköterskor har ansvar 

att stötta närstående när patienter behandlas med artificiell nutrition. Enligt § 3, 5 kap, i 

Patientlagen (SFS 2014:812) ska patienters närstående inkluderas i vården genom att 

medverka, dock ska hänsyn tas mot bestämmelser om tystnadsplikt. Här kan en parallell dras 

till Erikssons (1987) begrepp vårdande, vårdare behöver kunna skilja på patienters behov, 

problem och begär för att kunna ge effektiv och individanpassad vård. Problem innebär att 

det dagliga livet inte fungerar optimalt och att människan inte kan lösa situationer 

självständigt. I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska beskriver Svensk 

Sjuksköterskeförening (2017) att sjuksköterskors ansvar är att utforma omvårdnad med 

utgångspunkt att bjuda in patienter och närstående för att skapa partnerskap. I resultatet 

framkom att patienterna upplevde sociala begränsningar. Patienterna kände ensamhet och 

utanförskap i sociala sammanhang. Patienterna upplevde att umgängeskretsen blev mindre 

på grund av att vänner och närstående tog avstånd. Måltidssituationer gav inte längre någon 

tillfredställelse för patienterna. Dels för att patienterna inte kunde äta oralt och för att 

patienterna kände sig obekväma med att förtära artificiell näring. I tidigare forskning 

beskriver närstående att sociala livet begränsas på grund av patienters behandling med 

artificiell nutrition (Penner et al., 2012). I kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska beskriver Svensk Sjuksköterskeförening (2017) att sjuksköterskor ska erbjuda 

omvårdnad med en helhetssyn till patienter och utforma omvårdnaden utifrån patienters 

behov. Att patienter upplever socialt utanförskap kan sättas i relation till Eriksson (1987) 

teori som belyser att människan har begär att få vara delaktig i sammanhanget och 

meningsfull för andra människor. I resultatet framkom även att patienterna upplevde fysiska 

begränsningar gällande aktiviteter i det dagliga livet, exempelvis krävdes planering för att 

patienterna skulle kunna åka på semester. Behandling av artificiell nutrition begränsade 

mobiliteten för patienterna, behandlingen var tidskrävande och patienterna var tvungna att 

vara kopplade till maskinen flertalet timmar per dygn. Patienterna upplevde immobilisering 

på grund av behandlingen och att det påverkade de närstående. Detta kan ses i tidigare 

forskning där Penner et al. (2012) beskriver att närståendes möjlighet till fysiska aktivitet 

begränsas. Den fysiska begränsningen kan dras i parallell till Eriksson (1994) teori där 

livslidande beskrivs. Livslidande omfattar hela livssituationen. I tidigare forskning beskriver 

Bjuresäter et al. (2011) att närstående upplever avstånd till patienter, både emotionellt och 

fysiskt. I resultatet framkom att patienterna upplevde rädsla att inneha ett sexliv. Rädslan 

innefattade känslan av skam men också att patienterna skulle få kroppslig skada i samband 

med samlaget. Författarna drar slutsatsen att artificiell nutrition påverkar patienter 

kroppsligt, själsligt och andligt. Sjuksköterskor behöver ha helhetssyn och bemöta patienters 

samtliga dimensioner och nivåer.  

 

I subtemat ”känslan av trygghet” visade resultatet att behandling av artificiell nutrition ingav 

trygghet, hopp och hade en livräddande funktion. Patienterna upplevde trygghet genom att 

pressen och rädslan att förtära näring oralt försvann i samband med behandling av artificiell 
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nutrition. Flexibilitet och kontroll var två upplevelser som ökade känslan av trygghet i 

samband med behandling med artificiell nutrition. Flexibiliteten innebar möjlighet för 

patienterna att tillbringa mer tid i hemmet tillsammans med närstående. Svensk 

Sjuksköterskeförening (2017) belyser i kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska, personcentrerad vård innebär bland annat att ta tillvara på patienters 

individuella behov. Författarna drar slutsatsen att om patienterna får tillbringa mer tid i 

hemmet innebär det att delaktighet beaktas i utformandet i vården vilket också 1 §, 1 kap, i 

Patientlagen (SFS 2014:821) beskriver. I resultatet framkom att känslan av trygghet och hopp 

gav patienterna möjlighet att känna kraft trots behandling av artificiell nutrition. Eriksson 

(2014) belyser, människan kan uppleva hälsa trots sjukdom. Tidigare forskning beskriver att 

sjuksköterskor ska individanpassa omvårdanden för att få förståelse hur patienter vill bli 

vårdade och där med öka patienters trygghet (Bryon et al., 2010). I resultatet framkom även 

att patienterna kände trygghet av att kunna kontrollera kroppsvikten, vilket behandling av 

artificiell nutrition möjliggjorde. Smith et al. (2016) beskriver att sjuksköterskor ska ha 

kännedom om fördelar som artificiell nutrition medför, patienter ska få en tydlig bild av att 

leva med artificiell nutrition. Författarna drar slutsatsen att artificiell nutrition också har 

positiva aspekter och sjuksköterskor bör lyfta fram aspekterna till patienter som ska påbörja 

behandling med artificiell nutrition. 

 

I andra temat, ”hantering av en förändrad livssituation” framkom två subteman ”behov av 

kunskap” och ”acceptans av livet”. I subtemat ”behov av kunskap” framkom att patienterna 

upplevde en kunskapslucka genom att information som var nödvändig inte nådde fram. 

Informationen behövde vara relevant och anpassas utifrån patienternas behov. Detta kan 

sammankopplas med Eriksson (1987) omvårdnadsteori. Omvårdnadsteorin beskriver att 

människan har individuella behov som behöver tillgodoses för att kunna uppleva hälsa. 

Eriksson (2000) beskriver hälsan som ett dynamiskt tillstånd som upplevs 

mångdimensionellt genom friskhet, sundhet och välbefinnande. I kompetensbeskrivningen 

för legitimerad sjuksköterska beskriver Svensk Sjuksköterskeförening (2017) att 

sjuksköterskor har ansvar för att uppdatera kunskap. Information och kommunikation 

behöver genomföras och överföras på ett säkert sätt till patienter. Författarna till 

föreliggande examensarbete drar slutsatsen att sjuksköterskor ska vårda patienter utifrån 

den unika individen. Därför behöver kunskap anpassas utifrån patienters behov. Tidigare 

forskning beskriver att sjuksköterskor behöver ha kunskap om hur livet hanteras när 

patienter behandlas med artificiell nutrition. Patienter har individuella behov, vilket 

sjuksköterskor behöver ha förståelse för (Bjuresäter et al., 2008). Eriksson (1987) beskriver 

att sjuksköterskor ska ha ett förhållningsätt i vårdande akten som utstrålar tro, hopp och 

kärlek till patienter. Sjuksköterskors yttersta mening med vårdande är att lindra lidande och 

en liten handling kan betyda mycket för en människa. Enligt resultatet upplevde patienterna 

att information var nödvändig för att få förståelse för livet med artificiell nutrition. 

Patienterna upplevde att praktisk kunskap var nödvändig för att kunna hantera 

livssituationen. Informationsbrist innefattade också hur patienterna hanterade artificiell 

nutrition i hemmet. Författarna till föreliggande examensarbete drar slutsatsen att 

informationsöverföring mellan hem och sjukhus behöver samordnas. Sjuksköterskor behöver 

tillhandahålla patienter verktyg och hjälp, för att patienter ska kunna hantera artificiell 
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nutrition i hemmet. Enligt 5 §, 3 kap i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ska vården utföras 

och genomföras i samverkan mellan samhällsorgan, organisationer och föreningar. Tidigare 

forskning beskriver att sjuksköterskor behöver samarbeta mellan sjukhuset och hemmet, för 

att kunna förmedla kunskap till varandra. Genom att bedriva samarbete mellan 

samhällsorgan ökar säkerheten för patienters omvårdnad. Tidigare forskning visar även att 

sjuksköterskor saknar kunskap och utbildning om artificiell nutrition. Kunskapsbristen 

bidrar till en lägre kvalitet av patienters omvårdnad (Bjuresäter et. al., 2008; Smith et al., 

2016).  

 

I subtemat ”acceptans av livet” framkom att patienterna upplevde att det nya livet tog tid att 

acceptera. Genom att patienterna anpassade mål och förväntningar utifrån att leva med 

artificiell nutrition kunde acceptans påbörjas. Patienterna upplevde att nya strategier 

behövde hanteras i livet för att uppnå acceptans. Accepterade patienterna att leva med 

artificiell nutrition vågade patienterna bjuda in närstående och leva ett socialt liv utan ångest. 

En positiv attityd framkom och patienterna ansåg att det inte var några problem att äta 

middag och utöva fritidsaktiviteter tillsammans med närstående och vänner. Eriksson 

(2000) beskriver att människan behöver möta sitt lidande för att lidandet ska bli uthärdligt. 

Möta lidandet kan göras ensam eller med hjälp av andra människor. När lidandet blir 

uthärdligt kan välbefinnande upplevas. Enligt 1 §, 5 kap, i Patientlagen (SFS 2014:821) ska 

patienter få möjlighet att vara delaktig i utformandet och genomförandet av vård och 

behandling. Författarna drar slutsats att genom att sjuksköterskor gör det möjligt för 

patienter att få vara delaktiga i vården, känner patienter att vården blir individanpassad. 

Möjlighet att acceptera och hantera livssituationen kan öka genom att patienter känner 

delaktighet. Tidigare forskning visar att relationer som bygger på öppenhet mellan patienter 

och sjuksköterskor bidrar till att patienter känner delaktighet. Delaktighet underlättar att 

patienter känner bekvämlighet att dela känslor och tankar om hur behandling av artificiell 

nutrition ska utformas (Bryon et al., 2010). 

6.3 Etikdiskussion 

De vetenskapliga artiklarna som används till resultatet var av medel och hög kvalitet. 

Kvaliteten har säkerställts genom användning av granskningsfrågor, inklusionskriterier och 

avgränsningar. En av avgränsningarna var att de vetenskapliga artiklarna var Peer Review. 

Enligt CODEX (2017) innebär Peer Review en kollegial granskning där metodologiska, 

argumentativa och källkritiska aspekter kontrolleras för att säkerställa kvaliteten på studien. 

 

Databaser som inte hade möjlig avgränsning av Peer Review behövdes kontrolleras 

ytterligare med hjälp av Ulrichweb för att säkerställa de vetenskapliga artiklarna. Enligt 

Källström (2017) ska de vetenskapliga artiklarnas etiska prövning kontrolleras för att höja 

kvaliteten på examensarbetet. En etisk prövning innebär bland annat att deltagarna lämnar 

samtycke till deltagande i studien. De vetenskapliga artiklarna i examensarbetet har 

genomgått en etisk prövning. En styrka i kvalitetsgranskningen är att vara två författare, en 
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diskussion fördes om etiskt resonemang. Författarna använde referenssystemet APA (2018) 

genom hela examensarbetet, vilket minimerar risk för fabricering, förfalskning och plagiat.  

7 SLUTSATSER 

Artificiell nutrition skapar både positiva och negativa upplevelser hos patienter. Patienter 

upplevde att artificiell nutrition gav en ökad trygghetskänsla i livet genom att behandlingen 

var livräddande. Dagliga aktiviteter och sociala livet var tvunget att anpassas efter behandling 

och komplikationer, vilket upplevdes som en begränsning i livet. Patienter upplevde behov av 

kunskap. Genom att sjuksköterskor var pålästa inom ämnesområdet skapades 

förutsättningar för patienter att hantera nya livssituationen som artificiell nutrition innebar. 

Att acceptera livet med artificiell nutrition tog olika lång tid för patienter och påverkades av 

patienters tidigare kunskap och erfarenhet. Patienter beskrev att acceptans uppnåddes när 

mål och förväntningar anpassades med hänsyn till nya livet med artificiell nutrition. För att 

tillfredsställa människans behov och begär behöver vården utgå från individen. Genom att få 

tillgång till patienters upplevelse av att leva med artificiell nutrition skapas kunskap om 

patienters livssituation. Sammanställning av kunskapen kan bidra med ytterligare nödvändig 

kompetens för sjuksköterskor. Kunskapen möjliggör och skapar förutsättningar för 

sjuksköterskor att stödja och handleda patienter i omvårdnad.   

7.1 Förslag till framtida forskning 

Tidigt i examensarbetet upptäcktes begränsat material av vetenskapliga artiklar som innehöll 

patienters upplevelse av att leva med artificiell nutrition. Ny forskning saknas inom 

ämnesområdet, vilket har en grund i att flertalet vetenskapliga artiklar var skrivna för mer än 

fem år sen. Författarna valde att ha olika kontexter i examensarbetet men upptäckte att det 

vara svårt att få en jämn balans mellan kontexterna i de funna vetenskapliga artiklarna. 

Kontexterna parenteral nutrition och vård på sjukhus var svårare att hitta och därför anses 

att mer forskning behöver bedrivas inom specifika kontexter. Tidigare forskning visar att 

sjuksköterskor upplever kunskapsbrist inom ämnet. Författarna föreslår att ytterligare 

kvalitativa studier behöver genomföras för att säkerställa helhetsbilden över patienters 

upplevelse av att leva med artificiell nutrition. Mer forskning inom ämnet skulle kunna bidra 

med utökad kunskap för sjuksköterskor inom omvårdnad och främja patienters hälsa. 
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Plus, 

2018-

04-05 

Patient*(experience 

or perceptions or 

opinions or 

attitudes or views 

or participation) 

AND parenteral 

nutrition 

33 10 1 1 1 

CINAHL 

Plus, 

2018-

04-05 

Patient*(experience 

or perceptions or 

opinions or 

attitudes or views 

or participation) 

AND Tube feeding 

31 5 1 1 1 

CINAHL 

Plus, 

2018-

04-09 

Patient*(experience 

or perceptions or 

opinions or 

attitudes or views 

or participation) 

AND percutaneous 

endoscopic 

gastrostomies 

14 3 1 1 1 

CINAHL 

Plus, 

2018-

04-10 

Hittade artiklarna 

The impact of  

percutaneous 

endoscopic 

gastrostomy 

2 2 2 2 2 



 

feeding upon daily 

life in adults och  

The experience of 

patients with 

advanced head and 

neck cancer with a  

percutaneous 

endoscopic 

gastrostomy tube: a 

qualitative 

descriptive study 

via artikeln  A 

necessary evil. 

Patient’s 

experience 

receiving tube 

feeding in acute 

care. 

CINAHL 

Plus, 

2018-

04-10 

Hittade artikeln 

Patients experience 

with long-term 

percutaneous 

endoscopic 

gastrostomy 

feeding following 

primary surgery for 

oral and 

oropharyngeal 

cancer via artikeln 

Experience of 

patient with 

advanced head and 

neck cancer with 

percutaneous 

endoscopic 

gastrostomy tube. 

 

1 1 1 1 1 

CINAHL 

Plus, 

2019-01-

22 

Daily life or 

everyday life or 

living with AND 

enteral nutrition. 

 

23 5 3 2 1 

CINAHL 

Plus, 

2019-01-

Daily life or 

everyday life or 

living with AND 

12 2 2 1 1 



 

22 parenteral 

nutrition or total 

parenteral 

nutrition. 

 

PubMed, 

2019-01-

31 

Home parenteral 

nutrition AND 

patient AND family  

27 3 1 1 1 



 

 

BILAGA B. KVALITETSGRANSKNING 

De vetenskapliga artiklarna nedan granskades utifrån en modifiering av Friberg (2017) granskningsfrågor och ligger till grund för att säkerställa 

kvaliteten på de vetenskapliga artiklarna. 

För att avgöra om de vetenskapliga artiklarna håller god kvalitet poängsattes varje fråga. 

1–5 poäng = Låg kvalitet 

6–8 poäng = Medel kvalitet 

9 poäng = Hög kvalitet 

Artikel Finns det en 

tydligt 

beskriven 

problem-

formulering? 

Finns det 

ett tydligt 

beskrivet 

syfte? 

Finns det 

en tydligt 

beskriven 

metod? 

Finns det 

en tydlig 

beskrivning 

av 

deltagare? 

Svarar 

resultatet 

på syftet? 

Framförs 

resultatet 

på ett 

tydligt 

sätt? 

Förs det en 

diskussion 

kring 

metoden? 

Förs det en 

diskussion 

kring 

resultatet? 

Förs det ett 

etiskt 

resonemang? 

Poäng 

1 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 9 

2 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 9 

3 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 9 

4 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 9 

5 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 8 

6 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 9 

7 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 9 

8 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 9 

9 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 9 

10 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 8 

 



 

 

BILAGA C. ARTIKELMATRIS 

Artik

el- 

num

mer 

Författare 

 

Titel Tidskrift 

År 

Land 

Syfte  Metod  Resultat  Artikelkvalitet 

1 S. Jordan,  

S. Philpin,  

J. Warring, 

W. Y Cheung 

J. Williams  

Percutaneous 

endoscopic 

gastrostomies: the 

burden of 

treatment from a 

patient perspective 

Journal of 

Advanced Nursing 

2006 

UK 

Att öka 

förståelsen av 

patienternas 

upplevelse av 

denna relativt nya 

teknik och 

utforska 

strategier för att 

definiera och 

avgränsa 

patienternas oro, 

problem och 

behov. I denna 

studie beskrivs 

patienternas 

börda av 

behandling med 

PEG. 

Metod:  

Kvalitativ. 

Datainsamling: 

Intervjuer. 

Urval:  

20 patienter.  

Kontext: 

Hemmet, enteral 

nutrition. 

Patienter ansåg att 

perkutan endoskopisk 

gastrostomi var 

livsnödvändig men 

samtidigt att 

behandlingen 

dominerade i livet. 

Patienter kände sig låsta 

till hemmet på grund av 

användning av perkutan 

endoskopisk 

gastrostomin och 

delaktighet minskade vid 

högtidstillfällen. 

Patienter upplevde 

tekniska problem som 

blockering, läckage och 

infektioner. 

Många patienter 

upplevde 

gastrointestinala besvär 

som illamående, 

halsbränna och 

Hög 



 

 

uppblåsthet. 

2 S. Merrick 

D. Farrell  

Head and neck 

cancer patients’ 

experiences of 

percutaneous 

endoscopic 

gastrostomy 

feeding: a Q-

methodology 

studyecc_1326 

493..504 

European Journal 

of Cancer Care 

2012 

UK 

Att samla en 

förstärkt inblick i 

patienternas 

erfarenheter av 

PEG-matning 

under pågående 

behandling av 

cancer. 

 

Metod: 

Kvalitativ. 

Datainsamling: 

Intervjuer. 

Urval: 

15 patienter. 

Kontext: 

Hemmet, enteral 

nutrition. 

 

Det fanns både positiva 

och negativa reaktioner 

gällande perkutan 

endoskopisk gastrostomi, 

exempelvis att det blir 

stort fokus på perkutan 

endoskopisk gastrostomi 

i dagliga livet. Patienter 

ansåg att det var 

obehagligt att för in 

perkutan endoskopisk 

gastrostomi i kroppen. 

Hög 

3 C. Green 

V. Vandall-

Walker 

A Necessary Evil? 

Patients’ 

Experiences 

Receiving Tube 

Feeding in Acute 

Care 

Nutrition in 

Clinical Practice. 

2017 

Kanada 

Patienters 

upplevelse av att 

få artificiell 

nutrition inom 

akutvård. 

Metod: 

Kvalitativ. 

Datainsamling: 

Intervjuer. 

Urval: 

12 patienter. 

Kontext: 

Sjukhus, enteral 

nutrition. 

Vissa patienter ansåg att 

sondmatning var 

nödvändig åtgärd medan 

andra patienter 

ifrågasatte om det inte 

fanns någon lindrigare 

metod att få i sig näring. 

Hög 

4 K. Bjuresa 

M .Larsson 

E. Athlin 

Patients’ 

experiences of 

home enteral tube 

feeding (HETF) – a 

qualitative study 

Journal of 

Research in 

Nursing 

2015 

Sverige 

Att utforska vad 

det innebär att 

leva med HETF 

och hur 

situationen kan 

hanteras. 

Metod: 

Kvalitativ. 

Datainsamling: 

Intervjuer. 

Urval: 

22 Patienter. 

Patienter ansåg att 

behandlingen innebar 

överlevnad men 

orsakade också praktiska 

problem och ångest. 

Otrygghet och osäkerhet 

Hög 



 

 

Kontext: 

Hemmet, enteral 

nutrition. 

 

upplevdes på grund av 

att patienter saknade 

tillräckliga instruktioner 

och information om 

sondmatning i hemmet. 

5 K. M. Mayre-

Chilton 

Different 

experiences and 

perspectives 

between head and 

neck cancer 

patients and their 

care-givers on their 

daily impact of a 

gastrostomy tube 

Journal of Human 

Nutrition and 

Dietetics 

2011 

UK 

Att förstå den 

dagliga effekten 

av gastrostomy 

matning på 

patienter med 

huvud och 

nackcancer och 

deras vårdgivare 

för att identifiera 

förbättringar av 

tjänster. 

Metod: 

Kvalitativ. 

Datainsamling: 

Fokusgrupper. 

Urval: 

21 patienter. 

Kontext:  

Sjukhus, enteral 

nutrition. 

 

Patienter kände att livet 

blev begränsat samt att 

glädjen till mat 

försvunnit och där med 

även det sociala runt en 

måltid. Patienter och 

vårdgivare var överens 

om att perkutan 

endoskopisk gastrostomi 

var livsnödvändig. 

Medel 

6 M. W. 

Persenius 

M. L. Hall-

Lord 

B. Wilde-

Larsson 

Grasping the 

nutritional 

situation: a 

grounded theory 

study of patients’ 

experiences in 

intensive care 

British Association 

of Critical Care 

Nurses, Nursing in 

Critical Care 

2009 

UK 

Att ge en teoretisk 

förståelse av 

näringsupplevelse

r för patienter 

med enteral 

nutrition under 

sin vistelse i 

intensivvården 

(ICU). 

Metod:  

Kvalitativ. 

Datainsamling: 

Intervjuer och 

observationer. 

Urval: 

35 patienter. 

Kontext: 

Sjukhus, enteral 

nutrition. 

 

Patienter upplevde olika 

känslor när förståelse 

över nya situation söktes. 

Patienter började må 

bättre när aptiten 

återkom och när 

patienter återfick 

tarmfunktion samt blev 

av med inmatningsröret. 

Hög 

7 P. Janna The Experiences of Nutrition in Att ge stöd till Metod:  Patienter erkände Hög 



 

 

Y. Kwong 

J. Edith 

E. C. Posluns 

M. I. Fitch 

K. A. 

Vandenbussch

e 

Patients With 

Advanced Head 

and Neck Cancer 

With a 

Percutaneous 

Endoscopic 

Gastrostomy Tube: 

A Qualitative 

Descriptive Study 

Clinical Practice 

2014 

America 

beslutsprocessen 

för framtida 

percutaneous 

endoscopic 

gastrostomy tube 

-kandidater, 

förbättra 

klinikernas 

förståelse av 

patientens 

perspektiv för att 

tillhandahålla god 

patientvård och 

möjliggöra 

kontinuerliga 

förbättringar av 

OCC poliklinisk 

percutaneous 

endoscopic 

gastrostomy tube. 

Kvalitativ. 

Datainsamling: 

Intervjuer. 

Urval: 

15 patienter. 

Kontext: 

Hemmet, enteral 

nutrition. 

perkutan endoskopisk 

gastrostomins värde och 

livsnödvändighet.  

8 E. Hagan,   

T. Wetle,  

C. Smith,  

J. O'Sullivan 

Maillet,  

R. 

Touger‐Decker  

 

An Exploration of 

Quality of Life and 

the Experience of 

Living With Home 

Parenteral 

Nutrition. 

Journal of 

perenteral and 

enteral nutrition. 

2010 

America 

Att uppnå en 

djupare förståelse 

av erfarenheten 

av vuxna som 

lever med hem 

parenteral 

nutrition (PN) 

och definiera 

Metod: 

Kvalitativ.  

Datainsamling: 

Intervjuer.  

Urval: 

24 patienter. 

Kontext: 

Hemmet, 

Patienter upplevde 

trötthet, diarré samt 

nattliga urinträngningar 

men också att parenteral 

nutrition var 

livsnödvändig. 

Hög 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Hagan%2C+Elizabeth
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Wetle%2C+Terri
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Smith%2C+Carol
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Maillet%2C+Julie+O%27Sullivan
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Maillet%2C+Julie+O%27Sullivan
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Touger-Decker%2C+Riva
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Touger-Decker%2C+Riva


 

 

deras livskvalitet 

(QOL). 

parenteral 

nutrition. 

 

9 P. Tsang 

S. Carey 

Impact of home 

parenteral 

nutrition on daily 

life: A qualitative 

study of eight 

patients 

Nutrition & 

Dietetics 

2015 

Australien 

Att undersöka 

hur parenteral 

nutrition i 

hemmet påverkar 

det dagliga livet 

för en grupp 

patienter som får 

par enteral 

nutrition i 

australiensiska 

miljö. 

Metod: 

Kvalitativ. 

Datainsamling: 

Intervjuer. 

Urval: 

8 patienter. 

Kontext:  

Hemmet, 

parenteral 

nutrition. 

 

 

Patienter upplevde att 

parenteral näring i 

hemmet har många 

restriktioner på grund av 

stränga regimer och 

begränsningar för att 

kunna delta i aktiviteter 

som simning och resor. 

Trots dessa restriktioner 

kände patienter att 

parenteral näring hade 

förbättrat livskvaliteten 

och behandlingen ses 

som en livräddande 

intervention. 

 

10 A. Brotherton 

J. Abbott   

P. Aggett 

The impact of 

percutaneous 

endoscopic 

gastrostomy 

feeding upon daily 

life in adults 

 

The British Dietetic 

Association 

2006 

UK 

Att undersöka 

hur perkutan 

endoskopisk 

gastrostomi 

(PEG) påverkar 

vardagen hos 

vuxna patienter, 

från patienternas 

och vårdarnas 

perspektiv. 

Metod: 

Kvalitativ.  

Datainsamling: 

Intervjuer. 

Urval:  

34 personer.  

Kontext: 

Hemmet, enteral 

nutrition. 

Svårigheter som uppstod 

med användning av 

perkutan endoskopisk 

gastrostomi var  

kräkningar, diarré, 

infektioner och 

begränsad förmåga att 

lämna hemmet, saknad 

över att inte kunna äta 

och dricka. 

Medel 
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