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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Vid problem att nutriera sig självständigt kan kraftig viktnedgång förekomma 

och upplevas skrämmande för familjen. Erbjudande om parenteral nutrition tas då ofta emot 

med glädje av patienter och anhöriga. Vid vård i hemmet måste vårdpersonal, anhöriga och 

patienten samverka för att vården ska bli optimal där familjens gensvar kan vara avgörande 

för patientens följsamhet. Sjuksköterskors ansvar för patienters vård är stort vilket kan 

upplevas utmanande, betungande och samtidigt tillfredställande då möjlighet att kunna 

förlänga patienters liv och förbättra livskvaliteten finns. Dock saknar sjuksköterskor kunskap 

om patienters erfarenheter vilket kan skapa otrygghet hos båda parter och leda till att 

patienters behov av omvårdnad inte tillfredsställs. Syfte: Att beskriva patienters 

erfarenheter av att leva med parenteral nutrition i hemmet. Metod: Allmän 

litteraturöversikt användes där tre kvantitativa och åtta kvalitativa artiklar har analyserats 

samt en med mixad metod. Resultat: Fem teman synliggjordes i examensarbetets resultat; 

Förmågan att kunna hantera en förändrad livssituation, Betydelsen av stöd och utbildning, 

Att ha livskvalitet, Att ha förmåga att äta och Att vara begränsad. Slutsats: Att erhålla 

parenteral nutrition i hemmet förändrar patienters liv. Patienter beskriver förbättrad 

livskvalitet samtidigt som vården innebär begränsningar. Vårdens stöd beskrivs som 

bristfälligt. Genom att utforska patienters erfarenheter utifrån patientperspektivet kan mer 

optimal vård utformas. 

 

Nyckelord: Allmän litteraturöversikt, begränsningar, erfarenheter, livskvalitet, 

nutritionsbehandling, vård i hemmet   



   

 

   

 

ABSTRACT 

Background: Having problems with nutrition can lead to heavy weight loss and can be 

frightening by the family. If offered parenteral nutrition as a form of nutritional treatment, it 

is often welcomed by patients and relatives. In homecare, healthcare staff, relatives and the 

patient need to cooperate in order to ensure that the healthcare becomes optimal and the 

family's response can be decisive for the patient's compliance. Nurses’ responsibility for the 

patient's care is great, which can be experienced as challenging, burdensome and at the same 

time satisfactorily with the opportunity to extend patient's lives and improve quality of life. 

However, nurses’ lack of knowledge of the patient's experience, can create insecurity in both 

of them and lead to that patients need for nursing is not satisfied. Aim: To describe patients' 

experiences of living with home parenteral nutrition. Method: General literature review 

were used. Three quantitative and eight qualitative articles have been analyzed and one 

article using mixed method. Results: Five themes were discovered in the result: Ability to 

manage an altered life situation, the need of support and education, to have quality of life, to 

be able to eat and to be limited. Conclusion: Receiving home parenteral nutrition changes 

the patients. Patients describe that the quality of life improves while the care entails 

limitations. Access to healthcare support is described as inadequate. By exploring the 

patient's experience based on the patient perspective a more optimal care can be designed.  

 

 

Keywords: Experiences, general literature review, home care, limitations, nutritional 

treatment, quality of life 
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1 INLEDNING 

Att äta och dricka är några av människans mest basala behov för överlevnad. Måltiden 

tillfredsställer vårt fysiska behov av föda men kan även ha en stor betydelse för vårt psykiska 

och sociala behov. Ätande kan användas som ett tillfälle för gemenskap, samtal, umgänge och 

rekreation och är därför en viktig beståndsdel i en människas hälsa. Vid sjukdom kan både 

lusten och möjligheten att äta påverkas och i vissa fall kan parenteral nutrition vara enda 

sättet att förhindra malnutrition. Vi har kommit i kontakt med parenteral nutrition på vår 

verksamhetsförlagda utbildning samt genom tidigare arbetslivserfarenhet från sjukvården. 

Där har vi bevittnat hur parenteral nutrition kan påverka patienters födointag och 

därmed även liv. Det har gjort oss intresserade av att belysa patienters erfarenheter av hur 

det är att leva med parenteral nutrition. Intresseområdet ”Patienters upplevelser av att inte 

kunna äta och dricka per os- Att endast behandlas med dropp intravenöst” återfanns i 

urvalslistan för examensarbeten och efterfrågades av SSIH (Specialiserad Sjukvård i 

Hemmet) /Palliativa enheten Mälarsjukhuset i Eskilstuna som önskade ämnet närmare 

belyst. 

2 BAKGRUND 

Bakgrunden beskriver nutrition och malnutrition, den parenterala nutritionens utveckling, 

nutritionsbehandling och hemsjukvård. Sedan följer en beskrivning av parenteral nutrition, 

parenteral nutrition i hemmet följt av relevanta styrdokument och riktlinjer, sjuksköterskors 

ansvar vid omvårdnaden av patienter med parenteral nutrition, sjuksköterskors erfarenheter 

av att vårda patienter med parenteral nutrition, familjers erfarenheter av att ha en anhörig 

som vårdas med parenteral nutrition. Därefter följer valt vårdvetenskapligt perspektiv där 

Orems egenvårdsteori, egenvårdsbehov samt egenvårdsbrist utifrån Orems perspektiv 

beskrivs. Slutligen avslutas bakgrunden med problemformulering. Härefter kommer 

parenteral nutrition förkortas PN. 

2.1 Nutrition och malnutrition 

Kroppen behöver olika näringsämnen såsom vitaminer, mineraler, proteiner, kolhydrater, 

elektrolyter och fett för att kunna fungera tillfredsställande vilket beskrivs av 

Almås, Stubberud och Grønseth (2011). Nutritionen utgör därmed en viktig roll för en god 

hälsa. Om kroppen är väl nutrierad finns även förutsättning för bättre och snabbare 
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återhämtning. För att kunna upprätthålla god hälsa behövs balans mellan kroppens intag av 

kalorier i relation till den energi kroppen förbrukar. Nutrition intas normalt oralt som mat 

och dryck och förutsätter att patienter har tillfredsställande funktion i mun, svalg och 

tarm och är i vaket tillstånd. Vid ätproblem eller om kroppen inte kan tillgodose sig 

tillräckligt med näring kan risk för malnutrition uppstå. Orsaken till malnutrition måste 

identifieras för att rätt åtgärder ska kunna insättas (Mandl & Bala, 2016). Vid misstanke om 

malnutrition föreligger kan registrering av patienters orala intag vara bra i syfte att 

utreda och säkerställa faktisk mängd intagen näring under exempelvis en 

dag. Detta kan vara ett stöd i utredningen för att klargöra om 

patienters energibehov täckts samt ett underlag för att kunna utvärdera insatta åtgärder 

(Läkemedelsverket, 2019). Orsaken till malnutrition bör utredas, bedömas och lämplig 

nutritionsbehandling sättas in samt följas upp för att vården ska vara god och patientsäker. 

Nutritionsvården kan därmed vara lika viktig som övrig vård och räknas både som en del av 

den medicinska behandlingen och som en del i omvårdnaden. Malnutrition kan definieras 

som ett tillstånd där kroppen har otillräckligt upptag eller intag av näring. Det kan leda till 

minskad muskelmassa, sämre tarmfunktion, sämre cirkulation och immunförsvar samt 

försämrat resultat vid behandling av sjukdom vilket i sig genererar förlängd vårdtid.  Det bör 

därför ses som en allvarlig riskfaktor vid klinisk behandling (Cederholm et al., 2015). Enligt 

Socialstyrelsen (2011) kan ålder, vissa medicinska behandlingar, stress, försämrad mun- och 

tandstatus, svält eller funktionssvikt också leda till malnutrition och är inte heller ovanligt 

vid malign sjukdom. Risk för sår och infektioner kan då öka. Även andra fysiska och psykiska 

funktioner påverkas vilket kan försämra livskvaliteten och orsaka stort lidande för patienter.  

2.2 Den parenterala nutritionens utveckling 

De första försöken att nutriera människor på konstgjord väg påbörjades redan på 1700-talet 

efter att William Harvey på 1600-talet framlagt bevis för blodomloppets existens. Den 

moderna parenterala nutritionen föddes sedan i början på 1900-talet då bevis framfördes på 

att det var genomförbart att få kroppen att ta upp plasma, glukos och emulgerat fett i blod-

banan via intravenös infusion. Administrering, förberedelser och tekniker för detta 

förfinades på 30-och 40-talet och försök gjordes först med klinisk övervakning på 

beaglevalpar för att sedan prövas på människor. Detta arbete lade grunden till den form av 

PN som används idag (Nakyama, 2017). Guenter, Curtas, Murphy och Orr (2003) beskriver 

en snabb teknologisk utveckling på 1980-talet som tillsammans med behovet av 

kostnadseffektivitet ledde till att patienter med behov av långvarig PN-behandling var givna 

kandidater att kunna få PN i hemmet [HPN]. Med hjälp av specialistutbildade sjuksköterskor 

kunde behandlingen genomföras via hemsjukvård för patienter vars hälsotillstånd tillät 

utskrivning från sjukhus. 
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2.3 Nutritionsbehandling 

PN kan sättas in i syfte att förbättra patienters hälsotillstånd samt som palliativ vård i 

betydelsen lindrande tidig vård för kroniskt sjuka patienter. PN innebär därför inte 

nödvändigtvis endast vård vid livets slutskede (World Health Organization, 2019). Därför 

behövs en samlad bedömning av patienters situation innan PN sätts in och förväntad nytta 

måste alltid vägas mot riskerna (Socialstyrelsen, 2011). När bedömning är gjord och diagnos 

fastställd bör därför nutritionsbehandling startas och fortsätta så länge behovet finns. Den 

kliniska behandlingen inriktas sedan på att bibehålla god livskvalitet och hälsa så länge 

sjukdomen är i tidigt skede och döden inte är nära förestående. Nutritionsbehandling 

innebär följaktligen inte enbart att tillgodose patienters nutritionsbehov utan inkluderar även 

många andra centrala aspekter i patienters liv på ett socialt, andligt och kulturellt plan. 

Behovet är individuellt och det är därför viktigt att uppmärksamma varje patients enskilda 

behov och önskemål (Holmes, 2010). Enligt Socialstyrelsen (2011) finns idag bevis för att 

risken för komplikationer och dödlighet vid medicinsk behandling reduceras när 

nutritionsstöd tillförs. Att tillgodose rätt nutrition kan därför vara en patientsäkerhetsfråga.   

2.4 Hemsjukvård 

 

Enligt Socialstyrelsen (2008) definieras hemsjukvård som den hälso- och sjukvård som 

utförs i patientens bostad. Denna vård bedrivs sammanhängande under lång period och ger 

patienterna möjlighet till medicinsk behandling, omvårdnad och rehabilitering. 

Hemsjukvården styrs av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) och utförs av 

legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal eller av annan vårdpersonal med delegering enligt 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- 

och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14). Det finns två olika typer av hemsjukvård, 

avancerad hemsjukvård och grundläggande hemsjukvård. Med avancerad vård innebär 

kvalificerad vård som tidigare enbart kunde utföras på sjukhus (Josefsson & Jung, 2017).  

2.5 Parenteral nutrition 

Om patienters perorala intag inte uppnår eller beräknas uppnå näringsbehovet under en 

veckas tid är det indikerat med artificiell nutrition. Artificiell nutrition innebär tillförsel av 

näring intravenöst via blodbanan eller via sond till magtarmkanalen (Läkemedelsverket, 

2019). Tumörer av både malign och benign karaktär följt av korttarmssyndrom samt 

kirurgiska komplikationer nämns som de vanligaste indikationerna för PN (Higuera et al., 

2014; Hortencio et al., 2017; Howard, 2006). Fletcher (2013) nämner även svårbehandlat 

tarmvred, slemhinneinflammation och svår pankreatit som indikatorer för PN. Vid en 

fungerande mag-tarmkanal är enteral nutrition (sond) att föredra. Det upprätthåller adekvat 

blodflöde och funktion i tarmen, minskar risken för infektion och patienters behov av 

inneliggande sjukhusvård (Kozeniecki & Fritzshall, 2015; Wyer, 2017). Vid sviktande 
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funktion i magtarmkanalen kan PN ges vilket innebär intravenös tillförsel av näring och 

elektrolyter. För att täcka totalt behov av näring och elektrolyter finns total PN som även kan 

ges som komplement till annan form av nutritionsbehandling. PN administreras till 

blodbanan genom en perifer venkateter [PVK] eller central venkateter [CVK]. Att välja 

korrekt administreringsväg är viktigt för att minimera eventuella komplikationer (Fletcher, 

2013). Faktorer att ta hänsyn till är patienters behov av näring och vätska, allmäntillstånd, 

beräknad behandlingstid samt lokala riktlinjer. Fördelen med CVK är att alla stora mängder 

och alla former av infusionslösningar kan införas. CVK orsakar även färre problem med 

tromboflebit jämfört med PVK (Ericson & Ericson, 2012). Dock har PN visats vara en 

signifikant riskfaktor för utvecklande av CVK-relaterad infektion. Patienter som erhöll PN 

hade ökad risk för rodnad eller var vid instickstället av CVK. Hos patienter med PN i hemmet 

ökade risken för infektion i blodet om andra samtidiga patofysiologiska orsaker förelåg och 

med stigande ålder. Andra risker med PN innebär förhöjda levervärden, diarré, illamående, 

feber och takykardi. Refeedingsyndrom är en komplikation som kan tillstöta när plötslig 

tillförsel av näring sker hos svårt malnutrierade patienter. Bland annat kan halterna av 

kalium, magnesium och fosfat i blod sjunka drastiskt och bör därför kontrolleras hos 

patienter med PN (Filtenborg Brandt et al., 2016). För att undvika komplikationer måste 

behandlingen administreras och kontrolleras noggrant och riskerna med behandlingen måste 

alltid uppväga den förväntade nyttan (Läkemedelsverket, 2019). Infusionen av PN varierar 

mellan 8–24 timmar (Winkler & Guenter, 2014). Rekommenderad infusionstid för vuxna är 

10–16 timmar. Vanligast är att starta med 24 timmars infusion för att utvärdera patienters 

tolerans. Infusionen ska inte administreras längre än 24 timmar på grund av 

infusionsvätskans stabilitet samt hygieniska aspekter (Fletcher, 2013).  

2.5.1 Parenteral nutrition i hemmet 

Om parenteral nutrition ges i patienters hem benämns det PN i hemmet [HPN]. HPN är 

indikerat för patienter som inte kan tillgodose sitt nutritionsbehov oralt eller enteralt och inte 

är i behov av inneliggande sjukhusvård (Staun, 2009; Winkler & Guenter, 2014; Wyer, 2017). 

Antal HPN-infusioner per vecka varierar och beror på patienters behov, förmåga till oral 

tillförsel och absorption av näring, vikt samt mål med HPN (Wanten, Calder & Forbes, 2011; 

Winkler & Guenter, 2014). Frekvensen kan sedan minska från sju dagar i veckan till färre om 

behandlingsmålen uppnås (Wanten et al., 2011). Prognosen vid HPN beror till största del på 

underliggande sjukdom men likaså på problem associerade till katetern och patientens ålder. 

5-årsöverlevnaden hos patienter med HPN och benign sjukdom har visat sig vara runt 75 % 

(Dibb, 2013; Staun, 2009; Wyer, 2017). Patient, vårdare och anhöriga ska genomgå ett 

formellt utbildningsprogram där skötsel av kateter och pump ska ingå, samt utbildning för 

att upptäcka och förhindra komplikationer. Detta utbildningsprogram bör skötas av erfarna 

sjuksköterskor. Hemmiljön samt sociala faktorer ska utvärderas innan HPN påbörjas. 

Utvärdering av patienters kognitiva och fysiska förmåga ska ske innan samt kontinuerligt 

under tid. Sjuksköterskor bör även tillhandahålla broschyrer samt information om 

stödgrupper till patienter då detta är associerat med ett mer framgångsrikt utfall (Staun, 

2009).  
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2.6 Styrdokument och riktlinjer 

En god nutritionsstatus är en förutsättning för att kunna uppnå optimal hälsa, undvika 

sjukdom och uppleva välbefinnande (Socialstyrelsen, 2011). Enligt Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid undernäring är vätska 

och näring i tillräcklig mängd är en grundläggande mänsklig rättighet (SOSFS 2014:10). 

Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) är det sjukvårdens skyldighet att informera patienter om 

dennes vård och risken för eventuella komplikationer. Vården ska alltid bygga på samtycke 

och utgå från patienters önskningar och förutsättningar. Sjuksköterskor innehar 

huvudansvaret över omvårdnaden där syftet med all vård är att förbygga sjukdom, lindra 

lidande, främja hälsa och tillfredsställa grundläggande behov (SOSFS 2014:10). I 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b) 

beskrivs att sjuksköterskors kompetens ska innefatta ett helhetsperspektiv på patienters 

livssituation. De problem och behov som kan uppstå hos patienter i samband med nutrition 

ingår därför i ansvarsområdet. Sjuksköterskor ska ha kompetens att utföra 

omvårdnadsuppgifter relaterat till nutrition samt ansvar över att konsultera andra 

teammedlemmar vid behov av ytterligare kompetens. I enlighet med ICN:s etiska kod 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017a) ska sjuksköterskor respektera kollegor och 

medarbetare och verka för ett bra kompanjonskap samt visa omdöme gällande sin egen och 

andras kompetens i samband med åtaganden eller delegering av ansvar. 

2.7 Sjuksköterskors ansvar vid omvårdnaden av patienter med 

parenteral nutrition i hemmet 

Sjuksköterskor ansvarar för att bedöma patienters näringstillstånd och därefter kontakta 

ansvarig läkare om behov av nutritionsbehandling föreligger (Fletcher, 2013). Winkler och 

Guenter (2014) beskriver att vid behov av PN åligger det sjuksköterskor att förklara 

behandlingens syfte, beräknad behandlingstid samt tillvägagångssätt för patienter och 

anhöriga. Vid HPN har sjuksköterskor en viktig roll i undervisning av patienter och anhöriga 

för att lära ut de moment och kunskapen som krävs för att kunna upprätthålla livsviktig 

behandling på ett säkert sätt. Det beskrivs även som viktigt att ge patienter och anhöriga en 

sann bild över hur ansvarsfördelningen kommer se ut samt hur mycket tid planering, 

preparering och administrering av infusionen kommer att ta. När sjuksköterskor ger 

patienter extra tid för enskilda samtal och utbildning ökar patienters följsamhet och 

tillfredställelse av HPN. Sjuksköterskor ska också screena patienter för psykosocial stress 

samt hänvisa till lämpliga instanser vid behov med syfte att förbättra livskvaliteten. Cadogan 

(2015) belyser vikten av att sjuksköterskor har förmåga att lyssna samt skapa en trygg 

atmosfär så stress och hot som patienter kan erfara reduceras. Sjuksköterskor ansvarar också 

för att utföra regelbunden inspektion, hantering och uppföljning av PVK och CVK enligt 

lokala riktlinjer. Arbetet ska utföras aseptiskt och enligt basala hygienrutiner för att 

minimera risken för vårdrelaterade infektioner och vårdskador (Fletcher, 2013). 

Sjuksköterskor bör vara extra observanta på infektionstecken genom att regelbundet bedöma 
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och dokumentera instickställe samt vara noggrann med skötsel av CVK när patienter erhåller 

PN (Winkler & Guenter, 2014; Wyer, 2017). 

Hemsjukvården innebär självständigt arbete för sjuksköterskor med ansvar för stora 

patientgrupper och många hembesök. Den grundläggande vården utförs dock ofta av annan 

vårdpersonal än sjuksköterskor inom hemvården. En stor del av sjuksköterskors ansvar i 

hemvården rör medicinsk rådgivning samt bedömning av patienters hälsotillstånd. Beslut 

angående patienters omvårdnad tas ofta med utgångspunkt från information av annan 

vårdpersonal (Pejner & Kihlgren, 2019). Sjuksköterskor i hemvården måste därför ha 

kompentens att fatta kvalificerade beslut och kunna agera självständigt trots tillgången 

mindre bakgrundsinformation. Detta innebär ett stort ansvar som kräver en tydlig ledarroll 

(Josefsson & Ljung, 2017).  Sjuksköterskor ska ha kompetens att leda omvårdnadsarbetet då 

detta är avgörande för en god vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Inom hemvården 

kan detta innebära att instruera och informera annan vårdpersonal om hur patienters vård 

ska utföras (Josefsson & Ljung, 2017). För att sjuksköterskor ska kunna utöva hemsjukvård 

krävs även förståelse för att de är gäster i patienters hem och där måste acceptera patienters 

livsstil och hemmiljö. Då hemvården är sammanhängande och ofta långvarig kan 

sjuksköterskor och patienter utveckla vänskap. Sjuksköterskor har därför ansvar över att 

relationen innehar balans mellan närhet och distans där det professionella förhållningssättet 

bibehålls gentemot patienter och anhöriga.  

2.7.1 Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med parenteral nutrition 

Vid patientvård med HPN kan sjuksköterskor uppleva ansvaret som utmanande. Ansvaret 

över planering av omvårdnad och behandling innebär även transport samt installation av 

utrustning i hemmet. Sjuksköterskor beskriver hur uppackning och installation ingår i 

arbetsuppgifterna och därefter anpassning av patienters hem för att kunna skapa en 

tillfredställande och säker arbetsmiljö. Sjuksköterskor beskriver obehaget över att behöva be 

patienter rensa lådor och ta bort personliga ägodelar för att kunna göra plats för all 

utrustning. Detta sker oftast redan vid första mötet och kan därför upplevas dramatiskt. 

Själva infusionen beskriver sjuksköterskor som symboliskt laddad med både en positiv och 

negativ aspekt. En positiv aspekt beskrivs som en känsla av tillfredställelse vilket innebär 

möjligheter att kunna öka patienters hopp, styrka, förlänga patienters liv, öka livskvaliteten 

och ge mer tid med familjen (Holmdahl, Sävenstedt & Imoni, 2014). Enligt Easson, Hinshaw 

och Johnson (2002) kan PN ge vårdpersonalen en upplevelse av att kunna uppfylla 

patienters önskningar och lindra dennes ångest trots att behandlingen inte ger någon effekt. 

De negativa aspekter med PN som sjuksköterskor beskriver är risken för komplikationer och 

känslan av meningslöshet som kan uppstå då positiva effekter av HPN uteblir. 

Sjuksköterskor beskriver svårigheter med att fortfarande ge infusionen när patienter ger 

signaler av att inte längre vilja leva. Reflektioner angående etiken och för vems skull 

infusionen ges kan då uppkomma. Kluvna känslor kan då försvåra sjuksköterskors arbete 

(Holmdahl et al, 2014). Vikten av att sjuksköterskor ger patienter och anhöriga en sann bild 

av förväntat utfall av HPN framhålls för att inte skapa orealistiska förväntningar som inte 

kan uppfyllas (Winkler & Guenter, 2014). Karlsson, Roxberg, Barbosa da Silva och Berggren 
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(2010) belyser etiska dilemman och svårigheter som kan uppstå när sjuksköterskor måste 

fortsätta ge en behandling som inte längre ger nytta. Enligt Holmdahl et al., (2014) beskriver 

sjuksköterskor hur avsaknad av ordentlig vårdplan framkallar känslor av ensamhet och 

osäkerhet. Sjuksköterskor beskriver hur vårdplaner oftast är generella och därför kan vara 

svåra att följa i praktiken. Sjuksköterskor upplever att allt ansvar ligger på dem och uppger 

därför ett ökat behov av stöd. Känslorna beskrevs speciellt uppkomma när frågan om ett 

eventuellt avslutande av behandlingen lyfts. Anhöriga reagerar då ofta mycket starkt. 

Sjuksköterskor redogör även för svårigheter med att hantera anhörigas reaktioner samt att 

känslor av otillräcklighet när patienters död är nära förestående. Sjuksköterskor beskriver 

hur en god relation med patient och anhöriga är avgörande för möjligheten att kunna samtala 

runt ett avslutande av HPN och beskriver även hur en problematisk relation inom familjen 

försvårar omvårdnaden.  

2.8 Anhörigas erfarenheter av att ha en familjemedlem som vårdas 

med parenteral nutrition i hemmet 

Att ha en familjemedlem som vårdas med HPN kan ha stor inverkan både på det vardagliga 

och sociala livet. Gensvaret från anhöriga kan vara avgörande för familjemedlemmens 

följsamhet till HPN-vården (Cadogan, 2015). Enligt Holmdahl et al. (2014) sätter anhöriga 

ofta ett orealistiskt hopp till PN eftersom vården likställs med mat och mat förknippas med 

liv och överlevnad. Ett avslutande innebär därför ett tungt beslut för familjen. Även Holmes 

(2010) beskriver PN som en symboliskt värdefull omvårdnad. Orrevall, Tishelman, 

Herrington och Permert (2004) beskriver att vid svårigheter att äta och dricka kan perioder 

av kraftig viktnedgång förekomma. Viktnedgången upplever anhöriga ofta som skrämmande 

eftersom de kan känna ansvar och att familjemedlemmens sviktande näringsintag beror på 

dem. Att känna hopplöshet och oro beskrivs som vanligt samt att allt prat om mat kan 

förvärra situationen. Den viktiga funktion måltiden tidigare ansågs utgöra i form av trevlig, 

social samvaro kan ha gått förlorad genom anhörigas kämpande och tjat för att försöka 

förbättra familjemedlemmens näringsintag. Om insikt att familjemedlemmens 

näringssituationen är ohållbar nåtts av anhöriga tas ofta erbjudandet om HPN emot med 

glädje. Anhöriga behöver inte längre känna skuld över familjemedlemmens otillräckliga 

näringsintag och familjemedlemmen behöver inte längre känna sig tvingad att äta. Det 

största orosmomentet när en familjemedlem vårdas med HPN gäller tekniken runt omkring 

men upplevs oftast inte som något större bekymmer senare. Santarpia och Bozzetti (2017) 

beskriver att patienter och anhöriga bör erhålla muntlig och skriftlig utbildning gällande 

nutritionsbehandling i hemmet och de presumtiva komplikationer som kan uppstå med CVK. 

Svårigheter som anhöriga upplever kan identifieras i fem domäner; tvånget av att ha kunskap 

om sjukdomen, tankar om döden, problem med det sociala livet, känslomässig belastning och 

hur familjerelationen var. Eftersom en korrekt utförd HPN är ett dygnet-runt-arbete kan 

anhöriga anses ha dubbel börda. 
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2.9 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Vald teoretisk utgångspunkt är Dorothea Orems vårdvetenskapliga teori om egenvård. Här 

nedan beskrivs Orems egenvårdsteori, egenvårdsbehov samt egenvårdsbrist utifrån Orems 

perspektiv och slutligen följer en beskrivning av omvårdnad utifrån Orems perspektiv. 

2.9.1 Orems egenvårdsteori 

Enligt Orems teori om egenvård (2001) beskrivs människan som självständig och kunnig 

med egen förmåga och kapacitet att vårda sig själv och sina anhöriga. Egenvård, (self-care) 

definierar Orem (2001) som aktiviteter individen själv tar initiativ till och utför, för sin egen 

skull i syfte att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. När människans livssituation 

förändras har människan kapacitet att med reflektion och förvärvad kunskap utvecklas och 

utföra handlingar med syfte att möta de nya förutsättningarna. Förmågan till dessa 

handlingar beskrivs som egenvårdskapacitet och påverkas av faktorer såsom ålder, 

fysiska och kognitiva förutsättningar, kultur, värderingar och livserfarenhet. 

2.9.2 Egenvårdsbehov samt egenvårdsbrist utifrån Orems perspektiv 

Enligt Orem (2001) har alla människor åtta universella egenvårdsbehov som måste uppfyllas 

för att individen skall kunna uppleva hälsa och välbefinnande. Dessa identifieras som behov 

av syre, vätska, föda, elimination, balans mellan aktivitet och vila, ensamhet och gemenskap, 

förebyggande av fara samt en önskan att vara normal. En annan kategori är 

utvecklingsmässiga egenvårdsbehov vilka bygger på antagandet att behoven förändras av 

ålder och mognad. Egenvårdsbehov relaterat till hälsoproblem är tredje kategorin vilket 

innebär förmåga att vid sjukdom söka professionell vård samt att kunna hantera den 

förändrade situationen. Kraven de tre kategoriernas behov genererar beskrivs som 

egenvårdskrav. När individen inte har tillräcklig kapacitet att tillgodose egenvårdskraven 

uppstår något som benämns egenvårdbrist. Egenvårdsbrist innebär ett behov av omvårdnad 

för att återställa balansen och därmed uppnå hälsa. Sjuksköterska kan då kompensera 

patienters egenvårdsbrist antingen genom att stärka och stödja individens 

egenvårdskapacitet, arbeta för att sänka egenvårdskraven eller utföra individens 

egenvårdsaktiviteter i dess ställe. Vid egenvårdsbrist är det sjuksköterskors uppgift att hjälpa 

människan att återfå eller bevara hälsa genom att stödja dess egenvårdskapacitet eller 

tillgodose eller sänka egenvårdsbehovet och därmed kompensera patienters egenvårdsbrist. 

2.9.3 Omvårdnad utifrån Orems perspektiv 

Orem (2001) definierar patient som en kapabel person med egenvårdsbrist som saknar 

anhöriga som kan tillgodose personens behov av egenvård. Eftersom människan beskrivs 

som en kapabel och handlingsinriktad varelse ska individen alltid i största möjliga mån själv 

planera och utföra sin vård. Tillsammans med sjuksköterskor planerar och utarbetar 

individen vårdaktiviteter och vårdhandlingar med grundidén att alla människor har en 

inneboende förmåga att vilja och ta ansvar för sin egen vård. Målet är att långsiktigt 
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återupprätta egenvårdsbalansen. Orem (2001) benämner det som design av 

omvårdnadssystem och beskriver tre olika typer av system. Fullständigt kompenserande 

system, delvis kompenserande system och stödjande-undervisande system. Ett fullständigt 

kompenserande system föreligger när patienter är totalt oförmögna till egna beslut och 

handlingar som vid koma eller medvetslöshet. Det kan även innebära att patienter medvetna 

om omgivningen och med förmåga till beslut och handling rörande vården men inte kan eller 

har möjlighet till mobilisering. Sjuksköterskor kompenserar då totalt patienters egenvård. 

Fullständigt kompenserade system kan också uppstå när behov finns att skydda patienter 

som inte har förmågan att ta rationella beslut rörande egenvården. Delvis kompenserade 

system innebär att patienter klarar att tillgodose de flesta universella behoven samt utför 

vårdhandlingar tillsammans med sjuksköterskan. I stödjande-undervisande system kan 

patienter uppfylla egenvårdsbehovet själva med hjälp av stöd och stöttning. Patienter 

undervisas och vägleds genom beslut och utvecklar på så sätt egenvårdskapaciteten. 

Designen av system beror på omfattningen av individens egenvårdsbrist och sjuksköterskans 

kunskap och fantasi. Målet är inte i första hand att bota utan att genom 

kommunikation och kompetens stödja och höja patienters egenvårdande förmåga. Detta kan 

ske genom olika hjälpmetoder där sjuksköterskans roll i omvårdnaden är att kompensera 

individens förlorade förmåga. Detta kan ske genom fysiskt och psykiskt stöd, vägledning, 

undervisning och skapandet av en stödjande miljö som stöttar utveckling (Orem, 2001).  

2.10 Problemformulering  

När patienter inte kan nutriera sig självständigt och tillräckligt på över en vecka kan det vara 

motiverat med nutritionsbehandling. Om oral tillförsel inte är tillräckligt eller vid sviktande 

funktion i mag-tarmkanalen kan det vara indikerat med PN. PN kan innebära en viktig del i 

patienters omvårdnad för att förhindra malnutrition, lindra symtom och förbättra 

livskvalitet. Enligt styrdokument har sjuksköterskor huvudansvar över omvårdnaden och ska 

inneha kunskap och kompetens att utföra omvårdnadsuppgifter relaterat till nutrition med 

syfte att lindra patienters lidande. Valt vårdvetenskapligt perspektiv beskriver att människan 

innehar inneboende förmåga och vilja att ta hand om sig själv. Sjukdom reducerar enligt vald 

omvårdnadsteori människans förmåga till egenvård och egenvårdsbrist uppstår. Vid HPN är 

således sjuksköterskors uppgift att stödja och kompensera patienters egenvårdskapacitet. 

HPN innebär att ett stort ansvar läggs på sjuksköterskor för att säkerställa att patienter får en 

god och säker omvårdnad. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor ofta kan uppleva ett 

betungande ansvar i samband med behandling och omvårdnad av patienter med HPN då 

sjuksköterskor saknar kunskap, erfarenhet samt tillräckligt stöd. Anhöriga beskriver också 

arbetet runt infusionen som en börda men kan även känna lättnad över att kunna släppa 

ansvaret över familjemedlemmens bristande näringsintag. Utifrån den problematik livet med 

HPN kan innebära är förhoppningen att skapa överblick över befintlig forskning om 

patienters livssituation för att kunna förbättra stödet till patienter och anhöriga. Denna nya 

kunskap skulle därför kunna bidra till att underlätta sjuksköterskors förmåga att identifiera 

behoven patienter som lever med HPN har och därmed kunna förbättra omvårdnaden.  
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3 SYFTE 

Syftet är att beskriva patienters erfarenheter av att leva med parenteral nutrition i hemmet. 

4 METOD 

Examensarbetet avser skapa en övergripande bild av patienters erfarenheter av HPN. En bild 

av patienters erfarenheter av HPN kan undersökas både genom intervjuer och enkäter. 

Därför har metoden allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017a) använts vilket ansågs 

relevant då både kvalitativa och kvantitativa artiklar har använts till examensarbetet. Friberg 

(2017a) framställer allmän litteraturöversikt som en metod för att skapa överblick inom till 

exempel ett omvårdnadsområde. Vid allmän litteraturöversikt bör en konsekvent analys 

göras strukturerat i flera steg. Först påbörjas en inledande litteratursökning som syftar till att 

skapa ett undersökningsbart och avgränsat ämnesområde. Inledande litteratursökning 

baseras på problemformulering och syfte och skapar grundläggande kunskap inom ämnet 

som gör det möjligt att precisera samt utöka sökningen. Därefter identifieras lämpliga sökord 

utifrån problem och data eftersöks i relevanta databaser. För att få en överblick inom 

kunskapsområdet anläggs ett helikopterperspektiv. Detta sker genom läsning av de funna 

studiernas abstract vilket ger en indikation av vilken typ av forskning som finns publicerad 

och dess karaktär. Här krävs kritiskt förhållningssätt för att kunna avgöra tydliga inklusions- 

och exklusionskriterier. Sökning kan behöva ske i omgångar och med olika kombinationer av 

valda sökord. Val av artiklar sker utifrån möjligheten att svara på litteraturöversiktens syfte. 

Nästa steg innebär kvalitetsgranskning av artiklarna för att avgöra slutgiltig exkludering och 

inkludering. Sedan sker analysens första steg vilket innebär att flera gånger noggrant läsa 

studierna för att kunna förstå helheten. Förslagsvis sammanfattas artiklarna därefter i en 

tabell. Likheter och skillnader i studiernas syfte och datainsamling identifieras och jämförs. 

Analysens resultat sammanställs och beskrivs eller syntetiseras under lämpliga rubriker där 

likheter och skillnader i studiernas resultat är i fokus. Nya relevanta teman kan då skapas.   

4.1 Urval och datainsamling 

 

Inledande informationssökning startade med sökning på Google Scholar med orden 

”parenteral nutrition” samt läsning i medicinsk kurslitteratur från tidigare kurser för att få en 

förståelse för begreppet samt en förståelse för vilka källor som anses relevanta. Östlundh 

(2017) beskriver att den inledande informationssökningen inte behöver utföras systematiskt 

utan kan vara av experimentell karaktär där överblick över sökområdet skapas. Syftet är att 

avgränsa ämnesområdet för att kunna gå vidare till mer specifika sökningar. Vidare gjordes 
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en pilotsökning i databaserna CINAHL Plus samt PubMed för att få överblick av hur mycket 

och vilken typ av forskning som fanns publicerat inom området. Utifrån examensarbetets 

syfte identifierades ”home parenteral nutrition” som term i Svensk MeSH. Därefter valdes 

passande sökord utifrån syftet vilka användes för sökning i olika kombinationer. Sökorden 

sammankopplades med booleska operatorer som AND och OR för att utöka träffarna. I den 

primära sökningen användes sökorden patient* AND experience* OR perception* OR 

feeling* OR attitudes*OR opinions* AND ”home parenteral nutrition” i avancerat sök med 

avgränsningen publikationsår 2005–2019. Detta gjordes med trunkering (*) på sökorden för 

att inkludera alla böjningar. Sökning på detta sätt generade dock för många och allt för 

ospecifika träffar då flertalet syften inte överensstämde med examensarbetets syfte. Under 

den primära sökningen observerades att majoriteten av de publicerade artiklarna sökningen 

genererade behandlade ett medicinskt perspektiv. I den sekundära sökningen preciserades 

sökorden för att minska andelen icke relevanta träffar. De använda sökorden var “home 

parenteral nutrition”, patient*, experience, “daily life”, “living with”, impact* och adult*.  

NOT child* användes även i vissa sökningar då många av träffarna behandlade barn. 

Databaserna CINAHL Plus, MEDLINE och PubMed användes för att söka artiklar. 

Inkluderade artiklar är av både kvalitativ 0ch kvantitativ karaktär. Inklusionskriterier var att 

artiklarna skulle utgå från ett patientperspektiv där resultatet skulle beskriva patienters 

erfarenheter av att leva med parenteral nutrition i hemmet, vara skrivna på engelska samt att 

abstract fanns tillgängligt. Artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade vilket 

säkerhetsställdes genom att använda sökfunktionen “peer reviewed” i CINAHL Plus. Enligt 

Polit och Beck (2017) innebär “peer reviewed” anonym granskning från två oberoende 

experter inom området vilket garanterar artikelns kvalitet.   

Vidare begränsningar som användes för att minska antalet icke relevanta artiklar var ”All 

adults” samt vid vissa sökningar även “Major Headings- parenteral nutrition” för att få ner 

antalet träffar. Systematiskt söktes artiklar med de valda sökorden i fritext i “Advanced 

search” årtalsvis genom att utöka publikationen ett år i taget för att finna den nyaste 

forskningen inom området. De slutgiltiga publikationsåren för de inkluderade artiklarna är 

2010–2019. Både sökning med funktionerna “Apply related words” samt “Apply equivalent 

subjects” användes för att inte gå miste om eventuella artiklar. I PubMed användes 

“Advanced search” samt filtren “Text availability- abstract", “Language- English” och “Ages- 

all adults”. Även där söktes artiklarna årtalsvis genom utökad sökning ett år i taget med hjälp 

av filtret “Publication dates”. Då PubMed inte innehåller sökfunktionen “peer reviewed” 

kontrollerades artiklar funna via denna databas i Ulrich Web. Detta för att kunna bedöma om 

tidskrifterna de publicerats i uppfyllde kravet på vetenskaplighet. Sökning via MEDLINE 

inkluderade inga ytterligare artiklar då de passande artiklarna som återfanns i denna databas 

redan inkluderats från tidigare sökningar. Två artiklar påträffades genom andra artiklar med 

hjälp av funktionen “Find similar articles” via databasen PubMed respektive “Recommended 

articles” i Science direkt som nåddes via CINAHL Plus. Sökvägen för respektive inkluderad 

artikel redovisas i sökmatris i bilaga A. Mycket tid ägnades åt sökning samt möjligheten till 

att boka bibliotekarie utnyttjades för att säkerställa att relevanta studier samt att den nyaste 

forskningen inkluderades. Östlundh (2017) belyser att grunden för ett examensarbete är en 

noggrann informationssökning. Efter sökning lästes titlarna och sedan abstracten och 
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därefter fulltext på artiklarna som överensstämde med examensarbetets valda syfte. Kriterier 

för exklusion var artiklar som behandlade ett sjuksköterskeperspektiv eller medicinskt 

perspektiv. Vidare exkluderades artiklar som behandlade barn, gravida personer, personer 

med demenssjukdom, anhöriga samt artiklar som behandlade PN i livets slutskede. Artiklar 

som inte innehade patienters perspektiv samt artiklar som utfördes på sjukhus exkluderades. 

Inga avgränsningar har gjorts gällande länder som studierna är utförda i.  

Sedan följde kvalitetsgranskning av artiklarna för att säkerhetsställa att de håller tillräckligt 

hög kvalitet och avgöra slutgiltig inklusion i examensarbetet. Fribergs (2017b) 14 respektive 

13 förslag på frågor vid kvalitetsgranskning av kvalitativa och kvantitativa artiklar har utgjort 

grund vid artiklarnas granskning. Frågorna modifierades för att kunna besvaras med ja eller 

nej. Frågan ”Finns det någon omvårdnadsteoribildning beskriven?” (Friberg, 2017b, s.187) 

uteslöts då endast två av de valda artiklarna till resultatet är publicerade i vårdvetenskapliga 

tidskrifter, vilket ledde till att resterande artiklar därför inte kunde svara an på frågan. Detta 

innebar att poängen sänktes på flertalet artiklar och skribenterna ansåg att detta inte var 

motiverat enbart på grund av denna fråga. Frågan ”Hur har författarna tolkat studiernas 

resultat?” vilken är specifik för kvalitativa artiklar har också uteslutits. Skribenterna fann det 

problematiskt att modifiera denna fråga till att kunna besvaras med ja eller nej då alla 

kvalitativa studiers resultat innehåller ett visst mått av tolkning. Det innebär att frågan 

automatiskt skulle generera 1 poäng. Slutligen användes 12 av Fribergs (2017b) förslag på 

kvalitetsgranskningsfrågor. 1 poäng gavs för varje fråga som besvarades med ja, 0 poäng för 

de frågor som besvarades med nej. 1–6 poäng motsvarade låg kvalitet, 7–9 motsvarade medel 

kvalitet och 10–12 poäng motsvarade hög kvalitet. Granskningen resulterade i att ytterligare 

en artikel exkluderades då den ansågs hålla låg kvalitet. De modifierade frågorna samt 

resultatet på kvalitetsgranskning för de inkluderade artiklarna redovisas i bilaga B. 12 artiklar 

inkluderades vilka ansågs ha medel till hög kvalitet, se bilaga C. 

4.2 Genomförande av dataanalys 

Efter artiklarna kvalitetsgranskats har en dataanalys gjorts enligt Fribergs (2017a) 

beskrivning av allmän litteraturöversikt. De artiklar som slutligen inkluderats skrevs ut i 

pappersformat samt gavs ett nummer för att underlätta hanteringen. I analysens första steg 

lästes artiklarna noggrant igenom flera gånger för att urskilja vilka områden som fanns samt 

för att få en djupare förståelse för sammanhanget. Artiklarna lästes först enskilt och Google 

Translate användes vid översättning när eventuella oklarheter i språket fanns. Därefter skrev 

skribenterna varsin utökad och mycket detaljerad artikelmatris där artiklarna sorterades i 

bokstavsordning med kolumner för namn, syfte, datainsamling och resultat, där 

underrubriker ingick för att lättare få överblick. Separata dokument för kvalitativa respektive 

kvantitativa artiklar skapades. Syfte, datainsamling och resultat för varje enskild artikel 

diskuterades sedan tillsammans för att minimera risken för feltolkning och en gemensam 

sammanställning skapades. Artikelmatrisen användes som stöd i arbetet när 

sammanfattningarna sedan jämfördes för att säkerställa objektivitet och samstämmighet 

mellan skribenterna. Stycken i artiklarna där likheter och skillnader identifierades 
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färgkodades, lästes och jämfördes mellan skribenterna. Efter att alla artiklar analyserats 

kontrollerades gjorda fynd och artiklarna genomlästes återigen så att ingen information 

missats. Fokus låg på artiklarnas resultat. Det sista steget var att redogöra för artiklarnas 

likheter och skillnader gällande syfte, datainsamling samt resultat och sedan sammanfatta 

detta under enskilda rubriker. Vid genomförandet av dataanalysen framkom olika teman vid 

jämförelsen av likheter och skillnader i artiklarnas resultat. 

4.3 Etiska överväganden 

I vetenskapliga studier och forskning krävs att metoder och källor som används redovisas 

öppet och ärligt samt att inget plagiat av text förekommer. De referenser som används ska 

vara genomtänkta, ärliga och korrekta (Erikson, 2015). Vetenskapsrådet (2017) talar om 

oredlighet vilket innebär att fabricera eller förvränga. Oredlighet innebär även att plagiera, 

att utge andras data eller resultat som egna. Egen tolkning får inte heller göras utan att 

tydliggöras. Eriksson (2015) beskriver vikten av att vara medveten om den egna 

förförståelsen samt att vara objektiv vid insamlingen av data för att ge en rättvis bild av 

studerat område. Utifrån detta har ett kritiskt förhållningssätt varit närvarande under 

arbetet. Alla artiklar är skrivna på engelska vilket är skribenternas andra språk vilket måste 

beaktas. Google Translate har därför använts för att säkerställa att översättning blivit rätt där 

tveksamheter förelegat. För att tydliggöra vad som är egna tankar och vad som kommer från 

andra källor har referenser i arbetet skrivits enligt APA-style, American Psychological 

Association. 

5 RESULTAT 

Följande avsnitt presenteras i tre delar: Likheter och skillnader i artiklarnas syfte, likheter 

och skillnader i artiklarnas metod och likheter och skillnader i artiklarnas resultat. 

5.1 Likheter och skillnader i artiklarnas syfte 

Likheter och skillnader framkom i artiklarnas syften. De tre kvantitativa artiklarna syftade till 

att undersöka erfarenheter av livskvalitet, QoL, hos patienterna med HPN (Cotogni et al., 

2017; Culine et al., 2014; Seneese et al., 2015) samt en kvalitativ (Winkler, Hagan et al., 

2010). De kvantitativa studierna Cotogni et al. (2017), Culine et al. (2014), Senesse et al. 

(2015) syften var mycket lika då dessa hade som avsikt att utvärdera förändringen i 

livskvalitet, QoL, efter start av HPN jämfört med innan. En skillnad var att Senesse et al. 

(2015) också undersökte förändringar i nutritionsstatus samt anhörigas uppfattningar om 

patienternas välmående. Winkler, Hagan et al. (2010) avsåg definiera QoL hos patienterna 
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med HPN samt beskriva vad som innebar en god livskvalitet för dem. Syftet avsåg att också 

utforska och erhålla en djupare förståelse för patienternas upplevelser av att leva med HPN. 

Att få en djupare insikt i patienternas liv ämnade även en kvalitativ artikel av Wong, Lucas 

och Wood (2018) och en kvalitativ av Winkler, Wetle et al. (2010) studera. Wong et al. (2018) 

syfte hade även målet att generera en teori som förklarar patienternas erfarenheter av att leva 

med HPN och den strikta livsföring HPN innebär. Winkler, Wetle et al. (2010) ville uppnå en 

djupare insikt i hur problem relaterade till mat och ätande påverkade liv och livskvalitet hos 

patienterna med HPN.  

Såväl de kvalitativa artiklarna av Dreesen et al. (2014), Ennis, Abler, Taylor och Lal (2018) 

samt artikeln med mixad metod av Huisman-de Waal, Van Achterberg, Jansen, Wanten och 

Schoonhoven (2011) syften berörde patienternas erfarenheter av HPN-relaterad vård. 

Huisman-de Waal et al. (2011) avsåg beskriva patienternas uppfattningar om kvaliteten, 

kvantiteten och innehållet i den HPN-relaterade vården patienterna med HPN erhöll. Detta 

liknade Ennis et al. (2018) där syftet var att beskriva samt utforska patienternas erfarenheter 

av HPN- relaterad vård. Dreesen et al. (2014) studerade patienternas uppfattningar om HPN 

vården med fokus på kvalitetsindikationer. Två kvalitativa artiklars syften innebar att 

beskriva hur patienterna påverkades av HPN (Tsang & Carey, 2015; Winkler & Smith, 2015). 

Tsang och Carey (2015) syftade till att utforska HPNs inverkan på patienternas dagliga liv. 

Winkler och Smith studerade (2015) hur patienterna anpassade livet samt hur de 

normaliserade HPN. Detta kan relateras till Heaney et al. (2018) vars syfte innebär att utreda 

hur beroendet av HPN påverkar patienternas möjligheter att uppfylla egna mänskliga behov. 

5.2 Likheter och skillnader i artiklarnas metod 

 

Nedan visas en översiktstabell över antal funna artiklar, deras ansatser och 

datainsamlingsmetoder. 

Tabell 1: Likheter och skillnader i artiklarnas datainsamlingsmetod där siffran inom parentes 
representerar antal artiklar av totalt 12.  
 

Metod   Datainsamlingsmetod   

Kvalitativa (8)  Semistrukturerade frågor (7)  

 
Öppna ostrukturerade frågor (1)  

Kvantitativa (3)  Prospektiva enkäter (3) (genomförda före och efter behandling)  

Mixad metod (1)  Journaler, intervjuer, enkäter (1)  
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Av de kvalitativa studierna fanns sju stycken som använde semistrukturerade frågor med 

öppna slutfrågor (Dreesen et al., 2014; Ennis et al., 2018; Tsang & Carey, 2015; Winkler, 

Hagan, et al., 2010; Winkler, Wetle et al., 2010; Winkler & Smith, 2015; Wong, et al., 2018). 

Heaney et al. (2018) valde att använda öppna ostrukturerade frågor som ställdes av erfarna 

forskare. Intervjuerna genomfördes enligt önskemål hemma hos patienterna medan andra 

gjordes i ett avskilt rum på sjukhuset. I fyra studier ställdes frågorna enbart via telefon 

(Winkler, Hagan, et al., 2010; Winkler et al., 2010; Winkler & Smith, 2015; Tsang & Carey, 

2015). Winkler, Hagan et al. (2010) samt Winkler et al. (2010) blev kontaktade av patienter 

efter att ha annonserat om att de sökte patienter till en studie. Ennis et al. (2018) intervjuade 

patienterna i ett enskilt rum på sjukhuset medan Dreesen et al. (2014) träffade patienterna 

och lät dem välja plats för intervju själva; i hemmet eller på sjukhuset. En studie valde att 

enbart intervjua patienterna i hemmiljö (Wong et al., 2018).  

Av de kvalitativa studierna fanns fyra som använde sig av en interpretativ fenomenologisk 

analys (IPA) för att kunna förstå patienternas uppfattning och emotionella reaktion i olika 

situationer (Ennis et al., 2018; Winkler, Hagan et al., 2010; Winkler & Smith, 2015; Winkler, 

Wetle et al., 2010). I studierna deltog tio (Ennis et al., 2018), 24 (Winkler, Hagan et al., 

2010), 24 (Winkler & Smith, 2015) respektive 24 (Winkler, Wetle et al., 2010) patienter. 

Heaney et al. (2018) använde tematisk analys för att identifiera uttalanden om hur mänskliga 

behov inte tillfredställdes. 67 patienter tillfrågades att delta i studien och 30 tackade ja. Även 

Tsang och Carey (2105) använde tematisk analys i syfte att utskilja temamönster. 

Wong et al. (2018) använde sig av ansatsen grundad teori med en kombination av öppen, 

fokuserad och selektiv analys. 12 patienter deltog i studien. Även i Dreesen et al. (2014) 

studie deltog 12 patienter som valdes för att passa syftet. Efter tio intervjuer uppnåddes 

mättnad i data men ytterligare två intervjuer utfördes för att säkerställa mättnaden. 

Intervjuerna utfördes av en specifik intervjuare för att minimera variationer. Transkriptionen 

kodades manuellt och ett kodschema skapades vilket analyserades med frame work ansats. 

De kvantitativa artiklarna använde sig av prospektiva enkäter där patienterna följdes över tid 

(Cotogni et al., 2017; Culine et al., 2014; Senesse et al., 2015). Studien av Cotogni et al. (2017) 

genomfördes med patienter som behandlats på sjukhus och uppfyllt kriterier för HPN först 

fick fylla i en enkät vid start av HPN-behandling. Vid första tillfället skulle enkäten fyllas i 

tillsammans med en läkare eller dietist för att därefter besvaras enskilt med en månads 

mellanrum och upp till fyra månader efter behandlingen. 111 patienter följdes tills de avled 

eller avslutade HPN. Univariat linjär modell med mixad effekt användes för att analysera 

förändringen i patienternas QoL statistiskt över tid. Både Culine et al. (2014) samt Senesse et 

al. (2015) genomförde studier via 176 onkologiska center som slumpmässigt valdes ut via en 

nationell databas. 767 patienter inkluderades och 437 slutförde studien (Culine et al. 2014) 

respektive 370 inkluderade patienter och 224 som slutförde (Senesse et al. 2015). Patienterna 

ombads svara på en enkät vid inklusion och en efter 28 dagar med HPN.  Både Senesse et al. 

(2015) och Culine et al. (2014) använde sig av chi-squared test eller Fischers test för 

statistiska jämförelser mellan kategoriska variabler och t-test för kvantitativa variabler. 

Culine et al. (2017) använde även regressionsanalys för att utvärdera förändringen i 

patienternas funktion.  En studie med mixad metod genomfördes av Huisman-de Waal et al. 
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(2011) där enkäter, patientjournaler samt intervjuer med vårdpersonal användes för att 

utreda vårdkontakter och eventuella brister i samband med vård. Generella frågor såsom 

exempelvis indikation och längd på behandling, frekvens och nöjdhet med vårdpersonal 

ställdes. Intervjuer gjordes med sjuksköterskor från ett HPN-team och de centrala frågorna 

sammanfattades sedan. Studien innefattade 64 patienter där 51 patienter fullföljde enkäten. 

Deskriptiv statistisk analys användes för alla variabler. 

  

5.3 Likheter och skillnader i artiklarnas resultat 

Dataanalysen resulterade i fem teman: Förmågan att kunna hantera en förändrad 

livssituation, betydelsen av stöd och utbildning, att ha livskvalitet, att ha förmågan att äta och 

att vara begränsad. Resultaten som framkommit i dataanalysen av kvalitativa och 

kvantitativa artiklarnas särskiljs ej utan redovisas tillsammans under respektive tema i syfte 

att presentera ett mer enhetligt resultat. 

5.3.1 Förmågan att kunna hantera en förändrad livssituation 

Likheter där patienterna ofta beskrev HPN som en livräddande och livsuppehållande vård 

framkom under analysen (Dreesen et al., 2014; Tsang & Carey, 2015; Winkler, Hagan et al., 

2010; Winkler, Wetle et al., 2010; Winkler & Smith, 2015). HPN beskrev patienterna som en 

vän de numera var tacksamma över (Ennis et al., 2018). Patienterna uppskattade att HPN 

höll dem vid liv och gav dem möjlighet att leva ett normalt liv (Winkler & Smith, 2015).  

Patienterna uttryckte att möjligheten att leva med HPN garanterat var bättre än alternativet 

att leva utan och då inte kunna uppnå sitt behov av näring vilket ledde till att patienterna 

ständigt kände sig trötta och sjuka (Winkler, Hagan, et al., 2010). HPN upplevdes som en 

trygghet då patienterna kunde känna sig säkra över att nutritionsbehovet uppfylldes trots 

oförmågan att absorbera näring via magtarmkanalen. Lättnad beskrevs när patienterna visste 

att inneliggande tiden på sjukhus skulle minskas (Dreesen et al., 2014). Efter utskrivning var 

patienterna tvungna att anpassa HPN i livet (Wong et al., 2018). De nya livsstilsförändringar 

HPN medförde i dagligt liv accepterades (Tsang & Carey, 2015; Winkler, Hagan et al., 2015; 

Winkler & Smith, 2010). HPN beskrevs som en ny rutin som jämfördes med att borsta 

tänderna (Winkler, Hagan et al., 2010; Winkler & Smith, 2015). Patienterna hanterade HPN 

och sin förändrade livssituation genom förmåga att normalisera livet. Patienterna beskrev 

HPN som ett arbete där vissa dagar var lediga. Erfarenheten av att leva med HPN 

framställdes då som en vanlig del av livet som bara behövde utföras. Patienterna såg fram 

emot lediga dagar och anpassade rutiner och socialt liv därefter (Ennis et al., 2018). 

Patienterna uppmanades att själva planera infusionsrutinen för att på så sätt underlätta 

integreringen i sitt dagliga liv. Detta med intentionen att kunna behålla önskade aktiviteter 

och socialt liv (Wong et al., 2018). Patienterna ansåg att HPN hade minimal inverkan på livet 

och att de fortfarande levde som de ville (Heaney et al., 2018). Fokus för patienternas var del 

låg främst på vad de kunde göra istället för vad som inte kunde göra och patienterna 
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innehade generellt en positiv attityd (Winkler & Smith, 2015). Nästan 80 % av patienterna 

upplevde att HPN hade en positiv inverkan på livet (Culine et al., 2014; Senesse et al., 2015) 

och där betydande förbättring kunde ses hos 10,4 % (p=0,0001) av patienterna efter 28 

dagars behandling med HPN (Senesse et al., 2015). En patient uttryckte dock problem med 

att acceptera HPN (Tsang & Carey, 2015). Graden av acceptans beskrevs vara relaterad till 

patienternas förmåga att anpassa sig till de nya rutiner HPN innebar (Winkler, Hagan et al., 

2010).  

5.3.2 Betydelsen av stöd och utbildning 

Vikten att ha tillgång till stöd när vården sker i hemmet framkom (Dreesen et al., 2014; Ennis 

et al., 2018; Huisman-de Waal, et al., 2011). Patienterna ansåg också att de var i behov av 

erfaren personal för att sköta vården och att kommunikationen med dem var viktig för att 

kunna känna trygghet (Dreesen et al., 2014). 86 % av de 64 patienterna rapporterade att de 

träffade sin HPN-sjuksköterska vid besök på HPN-mottagningen. Av dessa var 92 % av 

patienterna nöjda med sin HPN-sjuksköterska. Psykosociala problem såsom ångest, oro, 

depression samt olika sätt att hantera HPN togs endast upp i 4 % av besöken på HPN-

mottagningen. 12 % av patienterna hade även kontakt med psykolog eller psykiatriker för 

terapi. Patienterna uttryckte nöjdhet med den vård som tillhandahållits av nutritionsteamen. 

Dock uttryckte nästan 25 % av patienterna att de önskade tätare frekvens på besöken 

(Huisman-de Waal et al., 2011). När patienter och anhöriga fått utbildning i HPN uttrycktes 

betydelsen av stöd för att kunna lära sig hanteringen och känna sig säkra i rutinerna kring 

HPN (Dreesen et al., 2014; Winkler & Smith, 2015; Wong et al., 2018). Patienterna upplevde 

att de fick för lite utbildning innan de skrevs ut (Dreesen et al., 2014; Winkler & Smith, 

2015). Patienterna beskrev hur de erfor brist på stöd när problem uppstod i hemmet som 

träningen på sjukhuset inte hade förberett dem på. Att inte veta vart de skulle ringa efter 

kontorstid, vad de skulle göra om en påse börjar läcka eller hur materialet skulle slängas efter 

användning upplevdes som otryggt och ansåg att det var nödvändigt att ha stöd dygnet runt. 

Vid otillräckligt stöd upplevde patienterna HPN som skrämmande och önskade att 

sjuksköterskor skulle befria dem från allt tekniskt (Dreesen et al., 2014). De flesta 

patienterna klarade dock hanteringen självständigt (Ennis et al., 2018; Heaney et al., 2018; 

Huisman-de Waal et al., 2011; Wong et al., 2018). Enligt Huisman-de Waal et al. (2011) 

skötte 63 % av patienterna skötte alla moment runt HPN själva, 21 % fick stöttning av 

hemsjukvården och 16 % fick stöd av anhöriga. Patienterna föredrog att få stöd med 

infusionen av sjuksköterskor vilket gjorde att de kände sig säkrare på att inte drabbas av 

infektioner (Ennis et al., 2018). Patienterna som inte klarade att sköta HPN självständigt 

kunde bero på fysiska kroniska hälsotillstånd såsom nedsatt syn och fingerfärdighet (Wong et 

al., 2018). I Huisman-de Waal et al. (2011) studie rapporterade 28,6 % av patienterna att de 

erhöll stöd i somatisk autonomi. Dock framkom att 5,7 % av patienterna saknade men 

önskade, professionellt stöd inom detta område. 

Patienterna belyste behovet av stöd från anhöriga och vänner. Anhöriga och vänner 

upplevdes ofta erbjuda ofta ett gott stöd och förståelse för situationen samt för patienternas 

behov (Dreesen et al., 2014; Ennis et al., 2018; Tsang & Carey, 2015). Speciellt patienterna 
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som vårdades av anhöriga beskrev hur begränsad rörlighet ledde till ett ökat behov av stöd i 

dagliga aktiviteter (Dreesen et al., 2014).  Anhöriga stöttade även patienterna i konflikter 

med vården. Ett exempel på konflikter inom vården kunde vara att sjuksköterskorna 

innehade bristande aseptik kring administreringen av HPN. När sjuksköterskorna misskötte 

hygienen runt HPN stöttade anhöriga patienterna med att säga ifrån och stå på sig så 

sjuksköterskorna fick starta hanteringen av HPN från början med rena och spritade händer 

(Ennis et al., 2018).  

Största källan till stöd beskrevs dock vara olika typer av stödgrupper där möjligheten att 

träffa andra HPN-patienter fanns (Winkler, Hagan et al., 2010; Winkler & Smith, 2015). Att 

möta andra patienter i samma situation upplevdes som mycket givande och hjälpte 

patienterna att hantera känslor som oro och ångest (Winkler & Smith, 2015). Stödgrupper 

beskrevs vara en källa till information där patienterna kunde ställa samt få svar på frågor 

(Winkler, Hagan et al., 2010; Winkler & Smith, 2015). Patienterna beskrev hur de ofta fick 

bättre stöd och information från stödgrupper än av vården (Winkler & Smith, 2015).  

Dock uttryckte 23,5 % av patienterna i studien av Huisman-de Waal et al. (2011) att de erhöll 

professionellt stöd från vården inom området socialt beteende. 5,9 % av patienterna 

rapporterade att de saknade och önskade professionellt stöd.  

Patienterna uttryckte vikten av att få möjligheten att dela erfarenheter med andra HPN- 

patienter. Genom att se hur andra patienter bemästrade tillvaron och se hur de kunde leva ett 

normalt liv inspirerades patienterna och känslan av ensamhet reducerades (Dreesen et al., 

2014; Winkler, Hagan et al., 2010; Winkler & Smith, 2015). När patienterna hade möjlighet 

att dela erfarenheter samt fått en god utbildning uttrycktes ett gott självförtroende (Winkler 

& Smith, 2015).  

5.3.3 Att ha livskvalitet  

Patienterna ansåg livskvaliteten förbättrad på flera sätt (Cotogni et al., 2017; Dreesen et al., 

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

psykiskt och funktionellt välbefinnande återfanns med 66 % respektive 52 % hos patienterna. 

Efter 28 dagars behandling med HPN hade livskvaliteten ökat signifikant (p<0.0001) för 60 

% av patienterna vilka hade uppfattningen att HPN påverkade dem positivt (Culine et al., 

2014). En markant förbättring av vikt och livskvalitet samt minskad risk för malnutrition 

kunde också ses hos Senesse et al. (2014). Efter 28 dagar med HPN sågs en statistiskt 

säkerställd förbättring av livskvaliteten (p=0,007). Att förbättringen berodde på HPN var 

99,3% sannolikt. Samtidigt beskrevs 48 % av patienterna vara nöjda med livskvaliteten. En 

patient uttryckte känsla av att ha återfått livskvaliteten i och med HPN (Heaney et al., 2018).  

Livskvalitet definierades som att vara glad och nöjd, kunna njuta av livet och att kunna göra 

vad du vill när du vill. Livskvaliteten beskrev patienterna som bra, mycket bra eller underbar. 

En stark tro kunde upplevas som viktigt för livskvaliteten medan andra ansåg att en partner 

och/eller ekonomisk trygghet var viktigt (Winkler, Hagan et al., 2010).  Det fanns patienter 

som bedömde att HPN enbart hade liten påverkan på livet (Heaney et al., 2018). Culine et al. 

(2014) och Senesse et al. (2014) beskriver att 53 % respektive 54 % av patienterna inte ansåg 
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att autonomin påverkades efter HPN påbörjats. Att HPN över tid signifikant förbättrade 

upplevelsen av fysisk funktion (p<0.001) och fatigue (p=0.022) framkom också (Cotogni et 

al., 2017). Det fanns dock patienter som ansåg att de hade en otillfredsställande livskvalitet 

(Tsang & Carey, 2015; Winkler, Hagan et al., 2010) och 25 % rapporterade att livskvaliteten 

hade försämrats efter start av HPN (Culine et al., 2014). Patienterna beskrev dock oro för 

kateterinfektioner (Winkler, Hagan et al., 2010) eller problem med de villkor som ställdes i 

och med behandlingen. Jämförelser med hur livet var tidigare ledde hos någon patient till 

tankar om att nuvarande liv inte var något liv (Tsang & Carey, 2015).  

5.3.4 Att ha förmåga att äta  

Möjligheten att äta och kunna njuta av maten ansåg patienterna med HPN som viktigt 

samtidigt som alla inte kunde njuta av att äta. Att vara törstig ansåg patienterna var värre än 

att vara hungrig (Winkler, Hagan et al., 2010; Winkler, Wetle et al., 2010). En del patienter 

ansåg inte alls att det var en njutning att äta och kände inte heller att det var en nödvändighet 

eftersom de hade HPN som tillfredsställde näringsbehovet. Maten åts dock för att 

patienterna ville kunna njuta av känslan och smaken maten gav (Winkler, Hagan et al., 

2010). Andra patienter tyckte inte det var lika intressant att äta som det var innan de blev 

sjuka och matsmältningsproblem var ett vanligt bekymmer. Matsmältningsproblem framkom 

som komplikationer hos flera patienter då förmåga att bryta ned föda helt saknades (Culine 

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

al., 2015).  

I en studie framkom att HPN gavs som komplement till oral tillförsel hos 82,1 % av 

patienterna. Studien visade även att av de 462 patientenkäterna som returnerades erfor  

20 %, 13 % respektive 10 % av patienterna problem med illamående, diarré och kräkning 

(Culine et al., 2014). Detta kan liknas vid Senesse et al., (2015) studie där 224 patienter 

deltog till slutet. Där visade resultatet att 22 %, 13 % och 17 % av patienterna med HPN hade 

problem med illamående, diarré och kräkning. Patienterna gick fortfarande ut och åt även 

om det inte blev lika ofta som tidigare. Om restaurangbesök skedde ihop med anhöriga eller 

nära vänner åt patienterna ofta inget alls men vid ett mer officiellt sammanhang beställdes 

oftast en lättare rätt som orsakade färre matsmältningsproblem. Restaurangbesök beskrev 

patienterna med HPN likväl som utmanande. Buffé beskrev patienterna som önskvärt då 

möjlighet att välja portionsstorlek fanns (Tsang & Carey, 2015; Winkler, Wetle et al., 2010).  

Att inte behöva känna någon press att behöva äta för överlevnad när de behandlandes med 

HPN beskrev patienterna som skönt. Patienterna visste att de fick i sig tillräckligt med näring 

och därmed hade möjlighet att återfå styrka samt gå upp i vikt (Dreesen et al., 2014; Winkler, 

Hagan et al., 2010; Winkler & Smith, 2015; Winkler, Wetle et al., 2010).  

I studien av Culine et al. (2017) erfor 67 % av de patienterna viktuppgång och 8,5 % hade nått 

sin målvikt efter 28 dagars behandling med HPN. Det fanns patienter som inte hade någon 

aptit alls samtidigt som andra kände att HPN ökade aptiten och det fanns patienter som inte 

kände någon skillnad alls (Heaney et al., 2018). Efter 28 dagar med HPN hos patienter med 

avancerad cancer rapporterade patienterna att förlusten av aptit minskat (p=0,004) vilket till 

99,6% sannolikhet inte berodde på slumpen. Hos 24 %, vilket motsvarade 27 patienter kunde 
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HPN avslutas under den fyra månader långa studietiden då oral näringstillförsel återställdes 

under behandlingstiden och behovet av HPN inte längre fanns (Cotogni et al., 2017).  

5.3.5 Att vara begränsad 

Patienterna beskrev att HPN hade en stor övergripande påverkan på livet vilket ofta orsakade 

begränsningar. Underhållet av HPN med de långa, frekventa infusionerna samt reducerad 

rörlighet i huset beskrevs patienterna som en stor begränsning i det dagliga livet (Ennis et al., 

2018; Heaney et al., 2018; Huisman-de Waal et al., 2011; Tsang & Carey, 2015; Winkler, 

Hagan et al., 2010; Winkler, Wetle et al., 2010; Wong et al., 2018). Att behöva sitta 

sammankopplad med en maskin 12 timmar per dag upplevdes som mycket hämmande för 

patienterna då möjligheten att lämna huset inte fanns. I studien av Huisman-de Waal et al. 

(2011) framkommer att patienternas infusionstid varierade mellan 4-24 timmar per dygn där 

medeltiden för infusionen var 12,8 timmar per dygn. Begränsningen innebar att patienterna 

inte själva kunde bestämma hur kvällen skulle spenderas och tiden som kunde spenderas 

utanför hemmet inskränktes (Tsang & Carey, 2015; Wong et al., 2018). Att inte kunna lämna 

huset orsakade en känsla av frustration hos patienterna vilket ibland togs ut på anhöriga 

(Heaney et al., 2018). Patienterna beskrev huset som ett fängelse när möjligheten att gå ut 

inte fanns och HPN refererades som att vara “hooked on” och “tied down” (Winkler, Hagan et 

al., 2010, s. 400) eller som att bara sitta där och inte kunna göra något (Ennis et al., 2018). I 

Huisman-de Waals et al. (2011) studie rapporterades att 87,7 % av patienterna hade 

infusionen nattetid och 11,4 % både under nattetid och dagtid. Liknande siffror framkom 

även i Senesse et al. (2015) studie då 83 % av patienterna administrerade HPN-infusionen 

under natten och 13 % under både nattetid och dagtid. Infusion endast nattetid innebar att 

patienterna fick mer fri tid att disponera dagtid på aktiviteter eller socialt liv vilket kunde 

upplevas som positivt (Tsang & Carey, 2015; Winkler, Hagan et al., 2010). Tyngden av HPN-

infusionen, pumpen, väskan kunde patienterna också upplevas problematisk då även det 

begränsade rörligheten (Winkler, Hagan et al., 2010; Wong et al., 2018). Detta framkom 

speciellt som ett problem hos äldre patienter trots att storleken på infusionspumpen i 

hemmet var betydligt mindre än på sjukhuset (Wong et al., 2018). Längden på kateterslangen 

kunde patienterna också uppleva som en begränsande faktor för rörligheten (Winkler, Hagan 

et al., 2010).   

Patienterna beskrev även HPN som en stor begränsning vid resa eller semester. HPN innebar 

en stor mängd extra packning (Ennis et al., 2018; Tsang & Carey, 2015; Wong et al., 2018). 

När patienterna skulle planera en eventuell utomlandsresa måste möjligheten att kunna ta 

med HPN-utrustningen säkerställas samt även att tillgången till elektricitet så utrustningen 

kunde laddas (Tsang & Carey, 2015). Mängden utrustning patienterna var tvungna att föra 

med sig, behov av tillgång till elektricitet och möjligheten att kunna skicka utrustningen om 

semestern planerades ske utomlands ledde till att val av resmål blev begränsade (Wong et al., 

2018). Kraven på omfattande planering inför semester, utflykter eller andra aktiviteter 

begränsade patienternas möjlighet till spontanitet. Patienterna upplevde att livet kretsade 

kring HPN och alla tankar upptogs av genomförande, preparering eller planering av rutinen 

(Heaney et al., 2018). Patienterna som var mindre flexibla med infusionsrutinen upplevde 

större begränsningar i sociala livet och tackade oftare nej till aktiviteter. En mer flexibel 
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inställning till infusionsrutinen ledde till att patienterna deltog mer i aktiviteter och socialt 

liv. Patienterna med flexibel inställning upplevde dock begränsningar i att kunna delta i 

oplanerade aktiviteter då möjligheten till spontanitet inte fanns (Winkler, Hagan et al., 2010; 

Winkler & Smith, 2015). Patienterna som hade tron att HPN endast var temporärt och inte en 

livslång behandling hade högre benägenhet att acceptera att livet innebar begränsningar. 

Dessa patienter hade även mindre behov av att söka nya lösningar på begränsningarna livet 

med HPN innebar (Ennis et al., 2018).   

HPN ledde till att patienterna kände sig trötta och dränerade efter en dag med sociala 

aktiviteter, sysslor eller jobb vilket begränsade förmågan att utföra hushållssysslor och hjälpa 

till hemma på samma sätt som tidigare (Heaney et al., 2018; Winkler, Hagan et al., 2010). 

Patienterna beskrev hur tröttheten ledde till en känsla av att inte längre kunna bidra eller 

kunna vara till nytta. Detta upplevdes som svårt liksom kravet av att behöva acceptera hjälp 

och vara beroende av andra. Patienterna upplevde att beroende av andra ledde till 

svårigheter att upprätthålla bilden av sig själv i hemmet vilket begränsade möjligheten att 

uttrycka identiteten (Heaney et al., 2018). Patienterna beskriver hur HPN märkbart 

begränsade autonomin (Heaney et al., 2018; Huisman-de Waal et al., 2010). 34 % av 

patienterna beskrev att mycket eller väldigt mycket problem inom autonomi upplevdes vilket 

kunde innebära aktiviteter i dagliga livet som att klä på sig och att förflytta sig (Huisman-de 

Waal et al., 2011).  

Patienterna förmedlade erfarenheten av att HPN begränsade sociala relationer (Heaney et 

al., 2018; Tsang & Carey, 2015; Wong et al., 2018). 55 % av patienterna med HPN upplevde 

stora eller mycket stora problem i sociala livet (Huisman-de Waal et al., 2011).  Tid som 

patienterna ägnade åt att besöka vänner eller anhöriga samt andra fritidsaktiviteter och 

tidigare hobbys hade minskat (Heaney et al., 2018; Huisman-de Waal et al., 2011). 

Patienterna beskrev känslor av begränsning och exkludering när de inte kunde delta i 

aktiviteter tillsammans med barn eller barnbarn eller när HPN ledde till att de inte längre 

kunde utöva hobbys (Heaney et al., 2018). Det detekterades ingen signifikant förbättrad 

(p=o.252) upplevelse av socialt välmående efter 28 dagar med HPN hos patienter med 

avancerad cancer (Senesse et al., 2015). Då sociala sammankomster ofta kretsar kring mat 

erfor patienterna HPN som begränsande då det upplevdes svårt att socialisera utan att själv 

äta (Tsang & Carey, 2015; Winkler, Wetle et al., 2010).  

6 DISKUSSION 

Diskussionsavsnittet förs mot tidigare forskning, teoretiskt perspektiv samt relevanta 

styrdokument och riktlinjer. Avsnittet börjar med diskussion av vald metod. Därefter följer 

resultatdiskussion med diskussion av likheter och skillnader i artiklarnas syfte och metod 

följt av diskussion av likheter och skillnader i artiklarnas resultat. Avsnittet avslutas med 

etikdiskussion. 
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6.1 Metoddiskussion 

I examensarbetet användes en allmän litteraturöversikt. Metoden ansågs relevant för att 

kunna besvara valt syfte vilket var att beskriva patienters erfarenheter av HPN. Metoden 

valdes för att kunna skapa överblick och få en bred insikt i patienters erfarenheter. Från 

början var tanken att använda en systematisk litteraturstudie. Publicerat material inom 

området berörde dock ofta ett medicinskt perspektiv eller barn och kvalitativt urval av nyare 

forskning var begränsat. Då skribenterna önskade sammanställa ett arbete av så aktuell 

forskning som möjligt valdes allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017a) där även 

kvantitativa artiklar kan inkluderas. Urvalet av lämpliga artiklar ökade då. Detta ansågs vara 

en styrka då alla artiklar som berörde patienters erfarenheter kunde inkluderas oberoende av 

metod. Polit och Beck (2017) beskriver att användning av både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar i resultatet kan vara en fördel då de kompletterar varandra. Kvalitativa artiklar bidrar 

med en djupare förståelse för ett fenomen samt erfarenheter och kvantitativa artiklar 

medverkar till att beskriva erfarenheter från ett stort antal patienter. Eftersom sökningar 

kunde göras på både kvantitativa och kvalitativa artiklar fanns därför möjlighet att få bredare 

överblick av problemet. Friberg (2017a) beskriver att en nackdel med allmän 

litteraturöversikt innebär risk för selektivt urval där artiklar som gynnar den egna 

ståndpunkten inkluderas. 

Empirisk studie med följande innehållsanalys uteslöts då intervjuer med patienter inte är 

tillåtet vid studier på grundnivå. Intervjuer hade dock kunnat genomföras med 

sjuksköterskor, där viktiga erfarenheter hade kunnat bli beskrivna men då syftet och 

intresseområdet från Palliativa enheten innebar att beskriva patienters erfarenheter och inte 

sjuksköterskors var detta inte aktuellt för examensarbetet. 

Då examensarbetet behandlar området vårdvetenskap med inriktning omvårdnad bedömdes 

databaserna CINAHL Plus och PubMed adekvata och relevanta. Dessa databaser föreslås 

även av Östlund (2017) som lämpliga. CINAHL Plus var databasen som primärt nyttjades vid 

sökning eftersom den innehåller vårdvetenskapliga artiklar. I CINAHL Plus finns även 

alternativet att använda utökade funktionen “peer reviewed”. Även databasen MEDLINE 

användes för sökning. Där hittades dock inga ytterligare artiklar som inte redan återfunnits 

via CINAHL Plus och PubMed. Vissa av de valda artiklarna innehar ett bredare syfte än 

examensarbetet exempelvis att beskriva erfarenheter från anhörigas samt sjuksköterskors 

perspektiv. Då har endast en del av artiklarnas resultat används till analysen.   

Valda inklusionskriterier diskuterades noga för att finna artiklar som svarade an på syftet.  

Då syftet med examensarbetet är att beskriva patienters erfarenheter hade resultatet 

sannolikt blivit ett annat om även minderåriga personer inkluderats då de troligtvis upplever 

vården och sjukdomen på annat sätt. Skribenterna beslöt att exkludera artiklar där gravida 

personer eller personer med demenssjukdom ingick. Att dessa personers erfarenheter kan 

skilja sig väsentligt kan inte uteslutas och vid en jämförelse med övriga patienter kan 

sanningshalt och kvalité då bli svår att analysera. Enligt Polit och Beck (2017) krävs att 

sanningshalt och kvalité går att utvärdera på forskningsdata för att studiens giltighet ska 

kunna bevisas vilket stärkte skribenternas beslut i detta fall. 
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Sökorden identifierades utifrån syftet och valdes då de ansågs beskriva patienters 

erfarenheter av att leva med HPN. En specifik avgränsning för tid användes inte som 

begränsning i datainsamlingen. Eftersom så aktuell forskning som möjligt önskade användas 

till examensarbetet utfördes därför sökning med de valda sökorden årtalsvis alternativt 

genom att utöka begränsningen med ett år i taget. Denna teknik nyttjades för att säkerställa 

att de nyaste artiklarna inkluderades först innan insamlingen av data uppnådde mättnad. 

Vartefter årtalen utökades återfanns artiklar som svarade an på syftet. Denna sökteknik 

genererade tillsammans med sökorden en hanterbar mängd träffar där samtliga titlar lästes 

samt abstract på de artiklar som bedömdes relevanta. De äldsta inkluderade artiklarna 

innehade publiceringsår 2010. Då hade tio artiklar återfunnits vilket ansågs vara ett lämpligt 

antal för att genomföra en litteraturöversikt. Dock anser skribenterna att nio år gammal 

forskning inte är att beskrivas som ny vilket innebär en svaghet. Sedan återfanns ytterligare 

två artiklar via PubMeds funktion “Similar article”. Dessa artiklar återfanns inte vid sökning 

på de valda sökorden. Skribenterna värderade att dessa artiklar borde inkluderas i arbetet då 

de beskrev patienters erfarenheter av att leva med HPN samt var av nyare karaktär. Detta 

kan relateras till manuell sökning genom referenslistor vilket enligt Östlundh (2017) är en 

effektiv metod att hitta artiklar.  

Genom arbetsprocessen har skribenterna utgått från begreppen trovärdighet, giltighet och 

överförbarhet för att säkerställa examensarbetets kvalité. Mårtensson och Fridlund (2017) 

beskriver att trovärdighet innebär att resultatet som presenteras ska vara sanningsenligt och 

giltigt. Datainsamling och analys ska kunna upprepas och resultatet ska bli densamma. För 

att stärka trovärdigheten har skribenterna därför försökt beskriva datainsamling samt analys 

utförligt. Kvalitetsgranskningen av artiklarna genererade att en artikel exkluderades och 

säkerställde att endast artiklar med bedömningen medel eller hög kvalitet inkluderades i 

examensarbetet vilket höjde trovärdigheten. Giltighet innebär ett sätt att utvärdera en studies 

kvalité. En hög giltighet stärker därför examensarbetets trovärdighet. Enligt Polit och Beck 

(2017) påverkas giltigheten genom valet av urval, datainsamling och analys. Arbetet har 

genomsyrats av en strävan efter kvalité och noggrannhet där mycket tid har ägnats åt 

artikelsökning och textformulering. Personlig vägledning av bibliotekarie har nyttjats vilket 

kan bidra till att stärka arbetets giltighet genom att ytterligare kompetens tillförts i sökandet 

av artiklar. Även handledning, återkoppling med andra studenter kan stärka 

examensarbetets giltighet. Henricson, (2017) redogör också för att en styrka kan vara att 

examensarbetet kontinuerligt bedöms av en handledningsgrupp samt handledare vilka delger 

värdefulla synpunkter. Detta kan på så sätt öka arbetets trovärdighet. Examensarbetet har 

även lästs av oberoende parter som delgett kommentarer. Giltigheten kan även ha stärkts då 

två skribenter genomfört examensarbetet. Vid osäkerheter har möjligheten till diskussion 

alltid funnits. Detta har medfört ett ökat kritiskt förhållningssätt då balans alltid var tvunget 

att uppnås. Artiklarna lästes först självständigt, därefter sammanfattades de självständigt. 

Syfte, datainsamling och resultat diskuterades därefter och en utökad gemensam 

artikelmatris sammanställdes. Sedan identifierades likheter och skillnader självständigt och 

därefter diskuterades fynden tillsammans. Detta innebär en minskad risk för feltolkning. Att 

vara två eller fler författare kan enligt Polit och Beck (2017) vara en styrka då en minskning 

förekomsten av personliga åsikter kan åstadkommas. En svaghet i sammanhanget kan dock 



   

 

24 

vara att skribenterna inte har erfarenhet av att genomföra allmän litteraturöversikt. 

Överförbarheten i en studie innebär att resultatet kan överföras till en annan liknande 

kontext. För att överförbarhet ska kunna erhållas behöver informationen i en studie vara 

noggrann och stabil över tid. Resultatet ska även vara tydligt beskrivet för att generera 

överförbarhet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Inga avgränsningar gällande geografi eller 

patienternas kön användes. Detta bedömdes stärka överförbarheten då resultatet därför inte 

är bundet till patienter från ett specifikt land eller kön och kan därför ses ur ett bredare 

perspektiv. Dock är människors erfarenheter både subjektiva samt individuella vilket kan 

påverka överförbarheten i viss mån. Alla inkluderade studier är dock utförda i västvärlden 

vilket minskar överförbarheten då inga studier är utförda i exempelvis Asien eller Afrika. 

Riktlinjer för hur denna vård ska utföras kan exempelvis skilja mellan olika kontinenter 

vilket kan påverka patienternas erfarenheter liksom tillgången på vårdteknik. 

Kvalitetsgranskning av artiklarna för att säkerställa kvaliteten utgick från Fribergs (2017b) 

för kvalitetsgranskning. Frågan “Hur har författarna tolkat studiernas resultat” (Friberg, 

2017b, s.188) har uteslutits. Då frågorna modifierades för att kunna besvaras med “ja” eller 

“nej” blev den “Har författarna tolkat studiens resultat?”. Denna fråga var specifik för 

kvalitativa artiklar.  Frågan uteslöts på grund av att alla kvalitativa artiklars resultat 

innehåller ett visst mått av tolkning vilket skulle därför innebära att alla valda kvalitativa 

artiklar automatiskt skulle generera svaret “ja” och därmed 1 poäng. Skribenterna ansåg att 

denna poäng därför inte skulle säga något om artikelns kvalitet i sig då svaret alltid skulle bli 

“ja” för de kvalitativa artiklarna och uteslöts därför. Även frågan “Finns det någon 

omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven?” uteslöts. Endast två av de valda artiklarna 

är publicerade i en vårdvetenskaplig tidskrift. Resterande artiklar har ingen 

omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven men dock andra teoribildningar beskrivna. 

Denna fråga uteslöts då bedömningen att kvaliteten på artikeln är oberoende av vilken typ av 

område artikeln är publicerad i då alla är publicerade i vetenskapliga tidskrifter. En svaghet 

var därför att bara 12 av Fribergs (2017b) frågor användes. Då endast få frågor användes fick 

varje poäng stor betydelse. Skribenterna hade idag möjligen utgått från en annan typ av 

kvalitetsgranskningsmall då till exempel Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering (SBU, 2017) har en mycket mer utförlig sådan. Då frågorna var så få rådde även 

osäkerhet kring om alla frågor var lika mycket värda samt kring var gränserna för låg, medel 

och hög kvalitet innebar eftersom det var öppet för tolkning. 

6.2 Resultatdiskussion 

Under detta avsnitt diskuteras likheter och skillnader i artiklarnas och metod samt 

diskussion av likheter och skillnader i artiklarnas resultat. 

6.2.1 Diskussion av likheter och skillnader i artiklarnas syfte och metod 

Vid analys av artiklarnas syfte framkom både likheter och skillnader. I alla artiklar fanns 

någon form av koppling till patienters erfarenheter av HPN. Att syftet var att utvärdera 
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förändringen i livskvalitet före och efter start av HPN synliggjordes i ett par kvantitativa 

studier vilket gjorde att inblicken i patienternas liv även före behandlingen blev mer tydlig. 

Flera kvalitativa artiklars syfte var att bedöma individens erfarenheter och perspektiv av att 

leva med HPN vilket gjorde att djupare förståelse av erfarenheten kunde nås. En artikels 

syfte skiljde sig lite från andra eftersom den valt att identifiera kvalitetsindikatorer ur 

patienternas perspektiv hos patienter som nyligen påbörjat behandling med HPN. Då gavs 

möjlighet att förstå vad patienterna prioriterade vid denna nya fas i livet vilket till stor del var 

tillgång till stöd. Ett annat syfte var att utröna hur patienterna klarade av att anpassa livet 

samt hur de normaliserade HPN. Denna artikel verkade generera ett mer positivt resultat 

generellt sett vid jämförelse med andra, möjligen beroende på tydlighet i vad som var viktigt 

att tänka på inför behandling samt vikten av sjuksköterskors roll.  Skribenterna har valt att 

inkludera artiklar med varierande syften då området patienters erfarenheter tolkades som 

brett och examensarbetet ämnade skapa en översikt. Trots artiklarnas olikheter i syfte svarar 

samtliga an på examensarbetets syfte. 

Av de kvalitativa artiklarna använde sju semistrukturerade intervjuer med öppna följdfrågor. 

Polit och Beck (2017) förklarar att denna teknik innebär att informanten ges frihet att ge så 

mycket svar och förklaringar på frågorna som de vill. Vid denna teknik används ett förberett 

formulär med frågor som används vilket säkerhetsställer att intervjun behandlar önskat 

område. Forskaren kan då vara säker på att alla frågor ställs samt att önskad mängd 

insamlad data har uppnåtts. En kvalitativ artikel använde sig forskarna av ostrukturerade 

intervjuer. Enligt Polit och Beck (2017) innehar ostrukturerade intervjuer formen av en 

dialog mellan forskare och informant. Intervjun hålls som en konversation utan förberedda 

frågor där informanten uppmanas beskriva den egna livhistorian. En fördel med denna typ 

av insamling är att ett avslappnat samtal kan uppstå mellan forskare och informant. Artikelns 

resultat avvek dock inte från de andra kvalitativa artiklarna vilket skulle kunna tolkas som 

stärkande för trovärdigheten. 

De kvantitativa artiklarna använde sig av prospektiva studier för att undersöka patienternas 

erfarenheter av HPN. Billhult (2017) beskriver att en nackdel med prospektiva studier är att 

bortfallet ökar ju längre studien pågår. Fördelar med enkäter kan vara möjligheten att 

studera många människors erfarenheter samt att informanternas identitet förblir okänd för 

forskaren. I en av dessa artiklar förekom inget bortfall men i två av artiklarna var bortfallet 

stort vilket berodde på att patienterna inte svarade på enkäterna eller avled under tiden 

studien pågick. Detta skulle kunna påverka resultatet och sänka kvaliteten. Fördelar med 

enkäter kan vara möjligheten att studera många människors erfarenheter samt att 

informanternas identitet förblir okänd för forskarna. 

6.2.2 Diskussion av likheter och skillnader i artiklarnas resultat 

 

I resultatet framkom att patienterna erfor att HPN fungerade som ett skyddsnät då förmågan 

att tillgodose sig tillräckligt med näring inte längre fanns. HPN beskrevs som livräddande och 

livsuppehållande vård vilket gav patienterna möjlighet att bibehålla eller öka i vikt och återfå 
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styrka. De beskrev även en trygghet då patienterna visste att inneliggande tid på sjukhus 

skulle minska och någon press över att behöva äta inte längre fanns vilket kan relateras till 

Orems (2001) beskrivning av människans åtta universella egenvårdsbehov. Dessa innebär de 

behov en vuxen, frisk människa själv har förmåga att tillgodose på sitt eget unika sätt. Ett av 

dessa behov innebär upprätthållandet av adekvat näringsintag. En reflektion av skribenterna 

är att eftersom dessa patienter inte själva har förmåga att tillgodose sitt behov av näring är 

HPN därför ett måste för att de ska kunna tillgodose de universella egenvårdsbehoven och 

därmed kunna uppleva hälsa och välbefinnande. Då ingen mall över hur en människa ska 

uppfylla dessa behov finns kan HPN vara dessa patienternas sätt att kompensera 

egenvårdsbristen i syfte att uppfylla universellt egenvårdsbehov.  

Vidare beskrivs i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och 

behandling vid undernäring (SOSFS, 2014:10) den grundläggande mänskliga rättigheten att 

få nutritionsbehoven uppfyllda. Även hur risken för komplikationer och dödlighet minskas 

när nutritionsstöd tillförs beskrivs (Socialstyrelsen, 2011). Resultatet visade att HPN stärkte 

patienterna och ökade livskvaliteten samt att HPN signifikant (p=0,007) förbättrade 

livskvaliteten efter 28 dagars vård hos patienter med avancerad cancer. Patienterna beskrev 

även hur upplevelsen av fysisk funktion och fatigue förbättrades. I tidigare forskning beskrivs 

att sjuksköterskorna erfar att HPN innebär en möjlighet att öka patienternas livskvalitet och 

styrka (Holmdahl et al., 2014). Själva syftet med nutritionsbehandling innebär att förbättra 

hälsotillståndet samt bibehålla livskvaliteten (Holmes, 2010). Resultatet visade betydelsen av 

att kunna känna frihet och vara spontan för att kunna erfara livskvalitet. För flera patienter 

med HPN var betydelsen av möjligheten att kunna äta och njut av mat en betydande del av 

livskvaliteten, andra patienter fann att en partner värdefullt eller värderade en stark tro eller 

en god ekonomi. I tidigare forskning återges också vikten av att ta hänsyn till varje patients 

individuella behov och önskningar (Holmes, 2010). Skribenterna anser att kopplingen visar 

hur sjuksköterskorna därför måste ta hänsyn till att varje patient är unik med individuella 

behov. Det som är viktigt för en patient behöver inte vara viktigt för alla patienter.  

I resultatet framkom att patienterna trots positiva aspekter såsom ökad livskvalitet, trygghet 

och minskad trötthet även erfor att HPN orsakade begränsningar i dagliga livet. Infusionerna 

upplevdes långa och tidskrävande och tvånget att vara bunden till en maskin begränsade 

patienternas rörlighet och möjlighet att lämna huset. Detta innebar även en begränsning i 

socialt liv och minskade tiden som ägnades åt tidigare aktiviteter. Tidigare forskning visar att 

infusionstiden kunde variera mellan 8–24 timmar (Winkler & Guenter, 2014). HPNs 

påverkan på patienternas sociala liv kan kopplas till ett annat av Orems (2001) universella 

egenvårdsbehov vilket är upprätthållandet av balans mellan ensamhet och social interaktion.  

 

 

Skribenterna har reflekterat över att när patienterna upplever att HPN rubbar 

egenvårdsbalansen mellan ensamhet och social interaktion kan även upplevelsen av hälsa 

påverkas. För att en patient ska uppleva hälsa och välbefinnande måste därför alla 

dimensioner vägas in såsom fysiska, psykologiska, sociala och mellanmänskliga 

interaktioner. Att sjuksköterskorna ser patienterna ur ett helhetsperspektiv där människans 

alla behov uppmärksammas och inte endast de fysiska är därför viktigt. Att alla universella 
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egenvårdsbehov är tillgodosedda krävs för att människan ska kunna uppleva hälsa och 

välbefinnande. Att sjuksköterskorna även prioriterar anhörigas behov är viktigt då HPN även 

innebär en stor förändring och ett stort ansvar för dem. Sjuksköterskorna måste på så sätt 

vara flexibla i arbetet och ha förmåga att kunna skapa en god relation och tillgodose behov 

hos både patienter och anhöriga. I bakgrunden presenteras att sjuksköterskorna har ett 

ansvar för att screena patienterna för psykosocial stress och därefter remittera patienterna 

vidare om behov uppmärksammas (Cadogan, 2015). I resultatet framgick att psykosociala 

problem endast togs upp och diskuterades vid 4 % av träffarna med HPN-sjuksköterska. 

Detta kan relateras till Orem (2001) som skriver om vikten av sjuksköterskornas förvärvade 

kompetens i att urskilja egenvårdsbrist. Detta beskrivs vara själva tomrummet mellan kravet 

på att klara sig själv och människans kapacitet därtill. Kompetensen benämns 

omvårdnadskapacitet och består i att kunna se till att patienternas egenvårdsbrist 

kompenseras av sjuksköterskorna.  

Resultatet visade att patienterna fortfarande uppskattade att äta för att känna smak och 

konsistens samt för att upprätthålla det sociala livet då ätande beskrevs vara en stor del av 

sociala sammankomster. Det kan återknytas till Orems teori (2001) om egenvårdsbehov. Där 

beskrivs bland annat att människan själv har en önskan kunna sköta sitt vätske- och 

näringsintag samt en vilja att vara normal och utvecklas och umgås i sociala sammanhang. 

Även tidigare forskning visar att en stor del av sociala samvaro kan utgöras av att äta 

tillsammans eftersom måltiden många gånger kan ha större betydelse än att bara uppfylla 

behovet av näring (Orrevall et al., 2004). Skribenternas tankar är att sjuksköterskor alltid 

måste reflektera över det sociala behovets påverkan på patienters hälsa. För att uppleva hälsa 

krävs även socialt välmående.  

I resultatet framgår patienternas behov av stöd från anhöriga vilket exempelvis kunde 

innebära stöd i dagliga aktiviteter eller stöd i konflikter med vården. Orem (2001) definierar 

patient som en människa som inte har förmåga eller anhöriga som kan tillgodose dess 

egenvårdsbehov. En människas egenvårdskapacitet är därför också beroende på anhörigas 

förmåga att uppfatta patienternas egenvårdsbehov vilket beskriver Orem (2001) som 

närståendeomsorg.  I bakgrunden beskrivs hur korrekt utförd HPN är ett dygnet-runt-arbete. 

Därför kan HPN även innebära en begränsning för anhöriga (Santarpia & Bozzetti, 2017). De 

anhörigas gensvar visar sig enligt tidigare forskning vara viktigt för patienternas följsamhet 

till HPN-behandlingen (Cadogan, 2015). Anhöriga upplever ofta förslaget att påbörja HPN 

som något positivt då de inte längre behövde känna sig ansvariga över patientens 

näringsintag (Orrevall et al., 2014). Responsen från familjen kan därför vara avgörande vid 

vård med HPN (Cadogan, 2015). Skribenterna har reflekterat över anhörigas betydelse för 

omvårdnaden runt patienter. Anhöriga är en stor och viktig del av omvårdnaden runt en 

patient. HPN är mycket omfattande vård som pågår kontinuerligt och är en mycket stor del 

av patienternas liv och därmed en stor del av anhörigas liv. Sjuksköterskor innehar även 

ansvar över att vara ett stöd för anhöriga och en god relation med anhöriga underlättar 

omvårdnaden runt patienter. I tidigare forskning betonas vikten av en god relation till 

anhöriga 0ch hur en god relation utgör grunden för att kunna samtala runt en eventuellt 

avslutande av patienters HPN (Holmdahl et al., 2014).  
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Anhörigas stöd i konflikter med vården kunde enligt resultatet även innebära hjälp att stå på 

sig och säga ifrån när sjuksköterskorna misskötte hygienen. Tidigare forskning belyser att PN 

är en riskfaktor för utvecklandet av CVK-relaterad infektion. Ju äldre patienter desto större 

risk att drabbas av infektion i blodet vid HPN (Filtenborg Brandt et al., 2016). Vidare 

beskriver Fletcher (2013) att sjuksköterskorna ansvarar för att inspektera och hantera CVK 

enligt riktlinjer där arbetet ska ske aseptiskt för att förhindra utvecklandet av vårdrelaterade 

infektioner. sjuksköterskorna bör även vara extra uppmärksam på tidiga infektionstecken 

bland annat genom bedömning och dokumentering av insticksställe (Winkler & Guenter, 

2014; Wyer, 2017). Sjuksköterskornas ansvar innebär att förebygga sjukdom, lindra lidande 

och främja hälsa (SOSFS, 2014:10). Skribenternas reflektioner är att utföra arbetet enligt de 

basala hygienrutinerna är ett måste för sjuksköterskor. Att följa riktlinjer som finns angivna 

är sjuksköterskors ansvar. Att sjuksköterskorna missköter aseptisk teknik är mycket 

problematiskt då en katerrelaterad infektion kan vara förenat med livsfara för patienter. I 

resultatet framkom även att rapportering av försämring av livskvaliteten kunde bero på 

återkommande kateterrelaterade infektioner. Orem (2001) beskriver att människan kan ha 

varierande egenvårdsbehov beroende på avvikelser i hälsa som exempelvis en fysisk 

strukturförändring i form av en infektion. Sjuksköterskorna bör då ha kompetens att utforma 

en tydlig omvårdnadsplan för att återställa egenvårdsbalansen.  

I resultatet framkom att patienterna upplevde att störst stöd erhölls från olika typer av 

stödgrupper. Där fanns möjlighet att möta andra i samma situation och dela erfarenheter 

vilket ledde till att patienterna kände sig inspirerade. Patienterna beskrev hur de upplevde att 

de fick bättre information och stöd från andra patienter med HPN än från vården. I tidigare 

forskning rekommenderar Staun (2009) att sjuksköterskorna bör upplysa patienterna om de 

stödgrupper som finns tillgängliga vilket kan förknippas med ett av Orems (2001) 

egenvårdsbehov där människans önskan om att vara normal framgår. Att patienterna erhöll 

ett stort stöd från stödgrupper anser skribenterna visar att sjuksköterskor bör informera 

patienter om lämpliga stödgrupper som finns tillgängliga där möjligheten att träffa patienter 

i samma situation finns. 

Fynd i resultatet visade att många patienter som genomgått utbildning kunde sköta 

infusionsrutinen själva. En ordentlig utbildning gav patienterna ett gott självförtroende och 

ökade upplevelsen av trygghet. Tydligt framkom dock att patienterna ansåg att de saknade 

kunskap och önskade mer information från sitt hemvårdsteam och HPN-center. Patienterna 

beskrev även hur de önskade mer frekventa hembesök av sitt nutritionsteam vilket kan 

relateras till Patientlagen (SFS 2014:821) stadgar att vården alltid ska bygga på patienternas 

förutsättningar och önskningar samt att vårdpersonal ska se till att alla unika behov 

tillfredsställs. Tidigare forskning beskriver att patient, anhöriga och vårdare genomgå ett 

formellt utbildningsprogram för att lära sig rutinerna kring HPN. Även kunskap om hur 

infektioner kan förhindras och upptäckas ska gås igenom med hjälp av ett 

utbildningsprogram ska erhållas av en erfaren sjuksköterska (Staun, 2009). Utbildning för 

patient och anhöriga skulle kunna relateras till Orems (2001) teorin om design av 

omvårdnadssystem. Skribenterna reflekterade över att vid HPN skulle sjuksköterskorna 

kunna utforma ett stöttande/undervisande system för att kunna ge patienterna vägledning 

och på så sätt bidra till att utveckla patienternas egenvårdskapacitet. För att patienterna ska 
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kunna uppleva trygghet och förtroende för vården bör sjuksköterskorna ta sig tid att svara på 

patienternas och anhörigas alla frågor samt att ägna tillräckligt mycket tid åt utbildning. 

HPN har en omfattande påverkan på patienternas liv och brist på utbildning och därmed 

kunskap kan därför hindra patienterna från att utföra egenvård. Om egenvården stöttas kan 

resurser på lång sikt besparas och patienternas lidande minska. 

I resultatet framkom att patienterna hade förmågan att hantera HPN och sin nya 

livssituation. Patienterna accepterade att livet med HPN innebar förändringar med nya 

rutiner. En strategi var att beskriva det som ett arbete eller som att borsta tänderna där den 

nya rutinen runt HPN bara var något som var tvunget att utföras. Det fanns patienter som 

ansåg att den inverkan HPN hade på livet inte var så stor. Resultatet visade att uppmuntran 

gavs för att patienter själva skulle planera rutinerna i hopp om att kunna fortsätta med sitt 

sociala liv samt vanliga aktiviteter i så stor utsträckning som möjligt. Detta kan förknippas 

med Orems (2001) teori om egenvård där människan har en inneboende förmåga och vilja 

att ta hand om sig själv. Människan beskrivs som kunnig och kapabel med möjlighet att göra 

kloka bedömningar genom värdering av omgivningen där egenvård är en målinriktad 

handling. En reflektion skribenterna gjort är att egenvård i detta fall skulle kunna innebära 

patienternas inneboende förmåga att anpassa livet och rutinerna och kunna se HPN som en 

ny del av livet. Det fanns patienter som med hjälp av stöd och uppmuntran kunde hjälpas till 

att förhålla sig optimalt till omgivningen och acceptera förändringar trots att känslorna 

kanske säger något annat.  

 

           6.3 Etikdiskussion 

Vetenskapsrådets (2017) regler och riktlinjer och har eftersträvats genom examensarbetet för 

att bibehålla och uppnå moralisk eftertanke och god kvalitet. Materialet som används har 

inte fabricerats, plagierats eller förvrängts och resultat som framkommit har presenterats. 

Ingen information har medvetet undanhållits i examensarbetet. Då skribenterna har klinisk 

erfarenhet av att vårda patienter med HPN från arbetslivet är förekomsten av förförståelse ett 

faktum. För att minska förförståelsen har dess betydelse löpande diskuterats och reflekterats 

sinsemellan och artiklarna har lästs med öppenhet. Kontroller har fortlöpande skett för att 

fastställa att patienters erfarenheter som framställs i resultatet. Polit och Beck (2017) 

beskriver vikten av att vara medveten om den egna förförståelsen och aktivt överväga 

förförståelsens påverkan innan och under arbetets gång. Då skribenterna inte innehar 

engelska som modersmål uppkom ett etiskt dilemma vid översättning från engelska till 

svenska. Det var en utmaning att översätta befintligt datamaterialet på ett korrekt sätt och 

hitta lämpliga översättningar utan riskera feltolkning eller förvrängning. Alla inkluderade 

artiklar var publicerade på engelska som originalspråk. En artikel publicerad på spanska 

hittades vilken möjligen kunde ha inkluderats i resultatet. Artikeln exkluderades dock då 

skribenterna inte har tillräckliga kunskaper och möjligheter att översätta artikeln på ett 

tillförlitligt sätt. Att inte inkludera alla artiklar som svarar på syftet på grund av språkliga 

brister kan ha påverkat resultatet på så sätt att fler likheter och skillnader kanske kunnat 
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identifieras. Arbetet har genomförts via dagliga träffar och därigenom har möjlighet till 

dialog alltid funnits. Etiska dilemman såsom förförståelsens inverkan och översättning från 

engelska till svenska har därför kunnat lyftas och kontinuerligt ifrågasatts under 

arbetsprocessens gång. Osäkerheter diskuterades tills konsensus uppstod. Ett öppet 

arbetsklimat med högt till tak för att säkerställa att olika åsikter kan luftas har eftersträvats. 

Referenshanteringen under arbetet har skett enligt American Psychological Association 

[APA]. APA som referenshanteringssystem har valts då Mälardalens högskola förordar detta 

system. Referenshantering har använts för att påvisa från vilken källa materialet är hämtat 

ifrån samt för att särskilja egna tankar från inhämtat material och därmed minska risken för 

plagiering. Då publicerat material använts till examensarbetet behövs det enligt 

Vetenskapsrådet (2017) inte inhämtas något godkännande eller samtyckeskrav från författare 

eller deltagare. 

7 SLUTSATS 

Examensarbetets syfte var att beskriva patienters erfarenheter av att leva med HPN. Flertalet 

vetenskapliga artiklar inom området granskades för att kunna få överblick över 

kunskapsläget inom ämnesområdet. Resultatet visade att HPN har stor övergripande 

påverkan på patienters liv där både positiva och negativa erfarenheter beskrevs. Det blev 

synligt att när patienternas förmåga att nutriera sig själv brast innebar det ofta förändring 

både socialt, fysiskt och psykiskt exempelvis i form av reducerat socialt umgänge och 

reducerad livskvalitet. Kapaciteten att upprätthålla egenvården kunde därmed också gå 

förlorad. Patienterna beskrev HPN som en förutsättning för livet och som en trygghet men 

också som begränsning som hämmande det dagliga livet. Trots begränsningar med HPN 

hade patienterna förmåga kunna hantera den förändrade livssituation med de nya rutiner 

HPN innebar. Vikten av att få ordentlig utbildning samt tillräckligt med stöd visade sig också 

i resultatet. När patienter fått god utbildning uttryckte de att de kände sig säkra och trygga. 

Främsta källan till stöd var oftast inte vården utan visade sig vara olika typer av stödgrupper, 

då patienter upplevde ett behov att möta andra i samma situation. Examensarbetet 

uppmärksammar även att patienter ansåg att de erhöll för lite träffar med sjuksköterskan. 

För att kunna identifiera patienters alla behov är det därför viktigt att sjuksköterskorna ser 

patienter ur ett helhetsperspektiv samt tar sig tid att etablera en god relation. Detta för att 

alla patienter har individuella behov och en relation är grunden för att kunna tillhandahålla 

det stöd varje patient kan behöva.  
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7.1 Förslag till vidare forskning 

 

Nuvarande forskning visade hur patienterna påverkades psykiskt och socialt vid vård med 

HPN. Resultatet visade att patienter efterfrågade mer stöd från vården. I resultatet framkom 

inte vilken form av stöd patienter är i behov av. Vidare forskning föreslås om vilken typ av 

stöd som efterfrågas av patienter som lever med HPN. Att få ytterligare kunskap sett ur 

anhörigas perspektiv i denna situation skulle också vara av intresse eftersom anhöriga ofta 

utgör en stor del i omvårdnaden runt patienternas liv. 

 



   

 

32 

REFERENSLISTA 

Artiklar som ligger till grund för resultatet redovisas med en asterisk (*). 

Almås, H., Stubberud, D-G., & Grønseth, R. (2011). Klinisk omvårdnad. Stockholm: Liber.   

Billhult, A. (2017). Enkäter. I M. Henricson (Red.). Vårdvetenskaplig teori och metod - Från 

idé till examination inom omvårdnad (2. uppl., s.121–132). Lund: Studentlitteratur. 

Cadogan J. (2015). Psychosocial impact of intestinal failure- a familial perspective. British 

Journal of Nursing, 24(17), 24-29.  doi:10.12968/bjon.2015.24.Sup17.S24   

Cederholm, T., Bosaeus, I., Barazzoni, R., Bauer, J., Van Gossum, A., Klek, S., ... &  Singer, P. 

(2015). Diagnostic criteria for malnutrition - An ESPEN Consensus 

Statement. Clinical Nutrition 34. doi:10.1016/j.clnu.2015.03.001    

*Cotogni, P., De Carli, L., Passera, R., Amerio M. L., Agnello, E., Fadda, M., ... & Bozzetti, F. 

(2017). Longitudinal study of quality of life in advanced cancer patients on home 

parenteral nutrition. Cancer Medicine.  doi:10.1002/cam4.1111  

*Culine, S., Chambrier, C., Tadmouri, A., Senesse, P., Seys, P., Radji, A. Rotarski, M.,  

Balian, A., … & Dufour, P. (2014). Home parenteral nutrition improves quality of life 

and nutritional status in patients with cancer: A French 

observational multicentre study. Support Care Cancer, 22(7), 1867-74.   

doi:10.1007/00520-014-2164-9  

Dibb, M., Teubner, A., Theis, V., Shaffer, J., & Lal, S. (2013). Review article: the management 

of long‐term parenteral nutrition. Alimentary Pharmacology & Therapeutics. 

doi:10.1111/apt.12209   

*Dreesen, M., Foulon V., Vanhaecht, K., Pourcq L. D., Hiele M., & Willems L. 

(2014). Identifying patient-centered quality indicators for the care of adult 

home parenteral nutrition (HPN) patients. Journal of parenteral and enteral 

nutrition 38(7) 840-846.  doi:10.1177/0148607113495891  

Easson, A., Hinshaw, D., & Johnson., D. (2002). The role of tube feeding and total parenteral 

nutrition in advanced illness. Journal of the American College of Surgeons,194(2), 

225-228. doi:10.1016/S1072-7515(01)01154-1   

*Ennis, L., Ablett, J., Taylor, M., & Lal, S. (2018). The active problem solving of patients 

dependent on home parenteral nutrition: A qualitative analysis. Clinical Nutrition 

ESPEN, 26, 77–83.  doi:10.1016/j.clnesp.2018.04.010  

Ericson, E., & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar. (4. uppl.). Lund: Studentlitteratur.   

Erikson, M. (2015). Referera reflekterande. (2. uppl.). Lund: Studentlitteratur.   

Filtenborg Brandt, C., Tribler, S., Hvistendahl, M., Naimi, R., M., Brøbech, P., Staun, 

M., & Jeppsen Bakker, P. (2016). Home parenteral nutrition in adult patients with 

https://doi-org.ep.bib.mdh.se/10.12968/bjon.2015.24.Sup17.S24
http://dx.doi.org/10.1016/j.clnu.2015.03.001
http://dx.doi.org.ep.bib.mdh.se/10.1177/0148607113495891


   

 

33 

chronic intestinal failure: Catheter-related complications over 4 decades at the main 

Danish tertiary referral center. Journal of parenteral and enteral nutrition. XX 

(X). doi:10.1177/0148607116678766   

Fletcher, J. (2013). Parenteral nutrition: Indications, risks and nursing care. Nursing 

Standard (Royal College of Nursing (Great Britain): 1987, 27(46), 50-7.     

Hämtad 2019-03-23 från: 

http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=1a4d2026-d84e-

44a8-b9ba-8af089ad7a9e%40sessionmgr4006    

Friberg, F. (2017a). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats-

Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (3. uppl., s.141–152). Lund: 

Studentlitteratur. 

Friberg, F. (Red.). (2017b). Dags för uppsats- Vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten. (3. uppl.). Lund: Studentlitteratur.  

Guenter, P., Curtas, S., Murphy L., & Orr, M. (2003). The impact of nursing practice on the 

history and effectiveness of total parenteral nutrition. American Society for 

Parenteral and Enteral Nutrition (ASPEN). 28(1).    

doi.org/10.1177/014860710402800154 

*Heaney, A., Mckenna, S., Wilburn, J., Rouse, M., Taylor, M., Burden, S., & Lal, S. (2018). 

The impact of home parenteral nutrition on the lives of adults with Type 3 intestinal 

failure. Clinical Nutrition ESPEN, 24, 35-40. doi:10.1016/j.clnesp.2018.02.003   

Henricson M. (2017). Diskussion. I M. Henricson (Red.). Vårdvetenskaplig teori och metod - 

Från idé till examination inom omvårdnad. (2. uppl., s.412–420). 

Lund: Studentlitteratur.   

Higuera, I., García-Peris, P., Camblor, M., Bretón, I., Velasco, C., Romero, R., & Cuerda, C. 

(2014). Outcomes of a general hospital-based Home Parenteral Nutrition (HPN) 

program: Report of our experience from a 26-year 

period. Nutrición Hospitalaria, 30(2), 359–365. doi:10.3305/nh.2014.30.2.7592   

Holmdahl, S., Sävenstedt, S., & Imoni, R. (2014). Parenteral nutrition in home-based 

palliative care: Swedish district nurses experiences. Scandinavian Journal Of Caring 

Sciences, 28(1). doi:10.1111/scs.1203 8     

Holmes, S. (2010). Importance of nutrition in palliative care of patients with chronic 

disease. Nursing Standard, 25(1): 48-56. doi:10.7748/ns2010.09.25.1.48.c7984   

Hortencio, T. D. R., Arendt, B. M., Teterina, A., Jeejeebhoy, K., Gramlich, L., Whittaker, S., & 

Allard, J. (2015). Changes in home parenteral nutrition practice based on the 

Canadian home parenteral nutrition patient registry. Journal of Parenteral and 

Enteral Nutrition, 41(5), 830-836. doi:10.1177/0148607115609289   

http://dx.doi.org.ep.bib.mdh.se/10.1177/0148607113495891
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=1a4d2026-d84e-44a8-b9ba-8af089ad7a9e%40sessionmgr4006
http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=1a4d2026-d84e-44a8-b9ba-8af089ad7a9e%40sessionmgr4006
https://doi.org/10.1177/014860710402800154
https://doi.org/10.3305/nh.2014.30.2.7592


   

 

34 

Howard, L. (2006). Home parenteral nutrition: survival, cost, and quality of 

life. Gastroenterology, 130(2), 52-59. doi:10.1053/j.gastro.2005.09.065   

*Huisman-de Waal, G., Van Achterberg, T., Jansen, J., Wanten, G., & Schoonhoven, L. 

(2011). 'High-tech' home care: Overview of professional care in patients on home 

parenteral nutrition and implications for nursing care. Journal of Clinical Nursing, 

20(15-16), 2125-34.  doi:10.1111/j.1365-2702.2010.03682.x    

Josefsson, K., & Ljung, S. (2017). Sjuksköterskans roll i hemsjukvården. I E. Drevenhorn 

(Red.), Hemsjukvård. (2. uppl., s.19–40). Lund: Studentlitteratur. 

Karlsson, M., Roxberg, A., Barbosa de Silva, A., & Berggren, I. (2010). Community nurses’ 

experiences of ethical dilemmas in palliative care: A Swedish study. International 

Journal of Nursing, 16(5), 224–231. doi:10.12968/ijpn.2010.16.5.48143    

Kozeniecki, M., & Fritzshall R. (2015). Enteral Nutrition for Adults in the Hospital 

Setting. Nutrition in Clinical Practice, 30(5). doi:10.1177/0884533615594012   

Läkemedelsverket. (2019). Läkemedelsboken. Hämtad 2019-02-23 från: 

https://lakemedelsboken.se/kapitel/nutrition/enteral_och_parenteral_nutrition.ht

ml#c4_3  

Mandl, T., & Bala, V. (2016). Reumatiska sjukdomar och osteoporos. I A. Ekwall & A. M. 

Jansson (Red.), Omvårdnad och medicin. (s.483–534). Lund: Studentlitteratur.   

Mårtensson, J., & Fridlund, B. (2017). Vetenskaplig kvalité i examensarbetet I M. Henricson 

(Red.), Vetenskaplig teori och metod Från idé till examination inom omvårdnad. (2. 

uppl., s.425–436). Lund: Studentlitteratur.   

Nakyama, D. (2017). The development of total parenteral nutrition. The American Surgeon. 

83(1). Hämtad 2019-01-30 från: 

https://www.ingentaconnect.com/content/sesc/tas/2017/00000083/00000001/art

00022 

Orem, D. (2001). Nursing concepts of practice. (6th ed.). St. Louis: Mosby.   

Orrevall, Y., Tishelman, C., Herrington, M. K., & Permert, J. (2004). The path from oral 

nutrition to home parenteral nutrition: a qualitative interview study of the 

experiences of advanced cancer patients and their families. Clinical Nutrition 23, 

1280-1287. doi:10.1016/j.clnu.2004.04.006   

Pejner, M., & Kihlgren, A. (2019). Nursing Open, 6(2), 426–433. doi:10.1002/nop2.223 

Polit, D., & Beck, C. (2017). Nursing research: Generating and assessing evidence for 

nursing practice. (9th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams 

& Wilkins.    

https://www.magonlinelibrary.com/doi/pdf/10.12968/ijpn.2010.16.5.48143
https://lakemedelsboken.se/kapitel/nutrition/enteral_och_parenteral_nutrition.html#c4_3
https://lakemedelsboken.se/kapitel/nutrition/enteral_och_parenteral_nutrition.html#c4_3


   

 

35 

Santarpia, L., & Bozzetti F. (2017). Acute impact of home parenteral nutrition in patients 

with late-stage cancer on family caregivers: preliminary data. Support Care Cancer 

26:667-671. doi:10.1007/s00520-017-3884-4   

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

prospective observational study assessing home parenteral nutrition in patients with 

gastrointestinal cancer: Benefits for quality of life.  Journal of pain and Symptom 

Management 49(2). doi:10.1016/j.jpainsymman.2014.05.016  

SFS 2014:821. Patientlag. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 2019-02-05 från: 

http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2014:821   

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet. Hämtad 2019-04-

05 från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30 

Socialstyrelsen. (2008). Hemsjukvård i förändring - En kartläggning av hemsjukvården i 

Sverige och förslag till indikatorer. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 2019-04-05 

från: https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8800/2008-

126-59_200812659.pdf 

Socialstyrelsen. (2011). Näring för god vård och omsorg: en vägledning för att förebygga 

och behandla undernäring. Hämtad 2019-02-25 från: 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18400/2011-9-

2.pdf   

SOSFS 1997:14. Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård. 

Hämtad 2019-04-05 från: 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/12727/1997-10-

14.pdf 

SOSFS 2014:10. Förebyggande av och behandling vid undernäring. Socialstyrelsen. Hämtad 

2019-01-10 från:  

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19550/2014-10-

12.pdf    

Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering. (2017). SBU:s handbok +- 

Utvärdering av metoder I hälso-och sjukvården och insatser I socialtjänsten. 

Hämtad 2019-03-10 från: 

https://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/sbushandbok.pdf 

Staun, M., Pironi, L., Bozzetti, F., Baxter, J., Forbes, A., Joly, F., & Van Gossum, A. 

(2009). ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: Home Parenteral Nutrition 

(HPN) in adult patients. Clinical Nutrition, 28(4), 467–479. 

doi:10.1016/j.clnu.2009.04.001   

Svensk sjuksköterskeförening. (2017a). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm: 

Svensk Sjuksköterskeförening. Hämtad 2019-03-03 från: 

http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2014:821
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8800/2008-126-59_200812659.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8800/2008-126-59_200812659.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18400/2011-9-2.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18400/2011-9-2.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/12727/1997-10-14.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/12727/1997-10-14.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19550/2014-10-12.pdf 
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19550/2014-10-12.pdf 


   

 

36 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf   

Svensk sjuksköterskeförening. (2017b). Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. Hämtad 2019-03-08 från: 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-

publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf 

*Tsang, P., & Carey, S. (2015). Impact of home parenteral nutrition on daily life: A qualitative 

study of eight patients. Nutrition & Dietetics 72(1), 16–21. doi:10.1111/1747-0080.1 

Wanten, G., Calder, P.C., & Forbes, A. (2011). Managing adult patients who need parenteral 

nutrition. BMJ.  doi:10.1136/bmj.d1447    

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad 2019-03-

04 från: https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-

publikationer/publikationer/2017-08-29-god-forskningssed.html 

WHO National Cancer Control programmes: Policies and managerial guidelines 2nd edition. 

Hämtad 2019-02-23 från: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42494/9241545577.pdf;jsessionid

=4EB0AB917B87E69D0920248838DF5C3D?sequence=1  

Winkler, W., & Guenter, P. (2014). Long-term Home Parenteral Nutrition: It takes an 

interdisciplinary Approach. Journal of Infusion Nursing, 37(5), 389-395. 

doi:10.1097/NAN.0000000000000068    

*Winkler, M. F., Hagan, E., Wetle, T., Smith, C., O’Sullivan Maillet, J., & Touger-Decker, R. 

(2010). An exploration of quality of life and experience of living with home parenteral 

nutrition. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition, 34(4) 395-407.  

doi:10.1177/0148607110362582  

*Winkler, M. F., & Smith, E. (2015). The impact of long-term home parenteral nutrition on 

the patient and the family: Achieving normalcy in life. Journal of Infusion Nursing, 

38(4), 290-300.  doi:10.1097/NAN.0000000000000112  

*Winkler, M. F., Wetle, T., Smith, C., Hagan, E., O’Sullivan Mallet, J., & Touger-Decker, R. 

(2010). The meaning of food and eating among Home Parenteral Nutrition-

dependent adults with intestinal failure: A qualitative inquiry. Journal of the 

American Dietetic Association, 110(11), 1676-1683. doi:10.10.16/j.jada.2010.08.002  

*Wong, C., Lucas, B., & Wood, D. (2018). Patients' experiences with home parenteral 

nutrition: A grounded theory study. Clinical Nutrition, (24) 100-108.     

doi:10.1016/j.clnesp.2018.01.005  

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42494/9241545577.pdf;jsessionid=4EB0AB917B87E69D0920248838DF5C3D?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42494/9241545577.pdf;jsessionid=4EB0AB917B87E69D0920248838DF5C3D?sequence=1
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1016%2Fj.clnesp.2018.01.005&data=02%7C01%7Cain16010%40student.mdh.se%7C40eac4a50112423b3c0508d682d933b5%7Ca1795b64dabd4758b988b309292316cf%7C0%7C0%7C636840266712589748&sdata=ujTHeEEMY1CWBnhGUVlzNscGtjTgbJGmF5WPqt9JnaI%3D&reserved=0


   

 

37 

 Wyer, N. (2017). Parenteral nutrition: indications and safe management. British Journal of 

Community Nursing, 22(Sup7), 22–28. doi:10.12968/bjcn.2017.22.Sup7.S22  

Östlundh, L. (2017). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats- Vägledning 

för litteraturbaserade examensarbeten. (3. uppl., s.59–82). Lund: Studentlitteratur.   

  



 

 

BILAGA A SÖKMATRIS   

   

Databas   
Datum   

Sökord   Begränsningar   Antal   
träffar   

Antal lästa abstract   Valda artiklar   

CINAHL  Plus  
1/2–2019   

“home parenteral 
nutrition” AND 
patient* AND 
experience*  

2015-2019   
Abstract available   
English    
All adult   

7   6   9. Impact of home parenteral nutrition on daily life: A qualitive 
study of eight patients (Tsang, et al., 2015).   
  
  

PubMed    
4/2–2019   
  

“home parenteral 
nutrition” AND 
patient* AND 
experience* NOT 
child*  

2018-2019   
Abstract available   
 English  
  

 15   12  12. Patients' experience with home parenteral nutrition: A 
grounded theory study (Wong et al, 2018).   
5. The active problem solving of patients dependent on home 
parenteral nutrition: A qualitative analysis (Ennis et al., 
2018).   

CINAHL  Plus  
1/2–2019  
  

"home parenteral 
nutrition" AND 
patient* AND 
experience*  

2014-2015   
Abstract available, peer 
reviewed, English  
All adults   

6   6  3. Identifying patient-centered quality indicators of adult 
home parenteral nutrition (HPN) patients (Dreesen et 
al.,2014).    
  
Artikel 9 åter funnen  

CINAHL  Plus  
1/2–2019  

"home parenteral 
nutrition" AND 
patient* AND 
experience*   

2010-2013   5   5   10. An exploration of quality of life and the experience of living 
with home parenteral nutrition (Winkler, Hagan et al., 2010)   
  

CINAHL  Plus  
4/2–2019  

“home parenteral 
nutrition” AND 
“daily life”   

2010-2019   
Peer reviewed Abstract 
available English   
All adults   

3   3   Artikel 9 åter funnen  

PubMed   
5/2–2019  

“home parenteral 
nutrition” AND  
"daily life”   

2010-2019   
Abstract available 
English   
all adults   

4   4   Artikel 3 åter funnen  

CINAHL  Plus  
5/2–2019  

“home parenteral 
nutrition” AND 
“living with”   

2010-2019   
Abstract available    
Peer reviewed    
English   
All adults   

5   5   Artikel 9 och 10 åter funna   

PubMed   
6/2–2019  

“home parenteral 
nutrition” AND 
impact* AND  

2017-2019    
Abstract available    

8   5   6. The impact of home parenteral nutrition on the lives of 
adults with Type 3 intestinal failure (Heaney et al., 2018)   



 

 

adult*   English   
All adults   

CINAHL  Plus  
6/2–2019  

“home parenteral 
nutrition” AND 
impact* AND  
patient*   

2014-2016   
Abstract available peer 
reviewed   
English    
All adults   
   

6   5   1. Home parenteral nutrition improves quality of life and 
nutritional status in patients with cancer: a French 
observational multicentre study (Culine et al., 2014).   
8. A prospective observational study assessing home parenteral 
nutrition in patients with gastrointestinal cancer: Benefits for 
quality of life (Senesse et al., 2015).   
12. The impact of long-term home parenteral nutrition on the 
patient and the family (Winkler & Smith, 2015).   
Artikel 3 hittad igen  

PubMed   
6/2–2019  

“home parenteral 
nutrition” AND 
impact* AND 
adult*    

2010-2016   
Abstract available  
English  
All adults  

16   13    11. The meaning of food and eating among home parenteral 
nutrition- Dependent adults with intestinal failure: A 
qualitive inquiry (Winkler, Wetle et al., 2010).   
   
  Artikel  1, 8 och 9 åter funna      

PubMed  
7/2-2019  

“Similar articles” 
via artikel:  

7. Identifying patient-
centered quality 
indicators of adult home 
parenteral nutrition 
patients (Dreesen et al., 
2014).    

    7. “High-tech” home care: Overview of professional care in 
patients on home parenteral nutrition and implications of 
care (Huisman-de Waal et al., 2011).  

PubMed  
7/2–2019  

“Similar articles” 
via artikel:  

6. A prospective 
observational study 
assessing home 
parenteral nutrition in 
patients with 
gastrointestinal cancer: 
Benefits for quality of life 
(Senesse et al., 2015).   

    2. Longitudinal study of quality of life in advanced cancer 
patients on home parenteral nutrition (Cotogni, et al., 2017).  
  

   

   

 
 
 
 



 

 

BILAGA B MALL FÖR KVALITETSGRANSKNING    
    Ja = 1 poäng, Nej = 0 poäng                                                *Aktuell för kvalitativa artiklar                     **Aktuell för kvantitativa  

Kvalitetsgranskningsfrågor,   
Artikelnummer   

1  2  3  4 5  6  7 8  9  10 11  12  
  

1. Finns det ett tydligt och 
avgränsat problem formulerat?   

Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

2. Finns teoretiska utgångspunkter 
beskrivna?  

Ja  Ja  Ja  Nej  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

3. Är syftet tydligt formulerat?  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  
4. Är metoden tydligt beskriven?  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  
5. Finns det en beskrivning kring 
hur data analyserats?  

Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

6. Hänger metod och teoretiska 
utgångspunkter ihop?  

Ja  Ja  Ja  Nej  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

7. Är undersöknings-personerna 
väl beskrivna*/Är urvalet tydligt 
beskrivet**?  

Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

8. Presenteras resultatet på ett 
tydligt sätt?  

Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

9. Förs det fram några argument?  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  
10. Förs något etiskt resonemang?  Nej  Nej  Nej  Nej  Nej  Nej  Ja  Nej  Nej  Nej  Nej  Nej  
11. Finns det en metoddiskussion?  Ja  Ja  Ja  Ja  Nej  Ja  Nej  Ja  Nej  Nej  Nej  Nej  
12. Sker en återkoppling till 
teoretiska antaganden?  

Ja  Ja  Ja  Nej  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Nej  Ja  Ja  

Totalt antal poäng av max 12  11/12 
  

11/12  11/12  8/12  10/12  11/12  11/12  11/12  10/12  9/12  10/12  10/12  

1-6 poäng: låg kvalitet 7-9: medel kvalitet 10-12: Hög kvalitet 
 
Granskningsfrågor för kvalitativa och kvantitativa studier modifierade utifrån Friberg (2017b)  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

BILAGA C ARTIKELMATRIS      

   
Författare, titel, tidskrift 
(årtal), land 

Syfte    
    

Metod, Urval   
   
   

Resultat   Kvalitet 

1. Culine, S., Chambrier, C., 
Tadmouri, A., Senesse, P., Seys, P., 
Radji, A., … Dufour, P.   
 
Home parenteral 
nutrition improves quality of life 
and nutritional status 
in patients with cancer: A French 
observational multi-centre study.  
 
Supportive Care in Cancer (2014)  
Frankrike  
   

Att studera hur HPN 
påverkar 
livskvaliteten 
QoL hos patienter 
med cancer.   

En observatorisk prospektiv studie med 
enkäter från läkare, anhöriga och 767 
patienter med HPN och cancer i 
Frankrike. Enkäten besvarades före 
behandlingsstart med HPN och 28 dagar 
efter och analyserades statistiskt.   

437 patienter slutförde studien och inkluderades i resultatet. Efter 
28 dagar av behandling med HPN hade livskvaliteten, QoL, ökat 
signifikant. Vikt, s-albumin och nutritionsriskindex hade 
förbättrats. 78 % av patienterna hade uppfattningen att HPN 
påverkade dem positivt. En signifikant förbättring av patienters 
välmående uppfattades även av läkare och anhöriga.    

Hög:  
11/12 

2. Cotogni, P., De Carli., L., 
Passera, R., Amerio, M.L., Agnello, 
E., Fadda, M., … Bozzetti, F.  

 
Longitudinal study of quality of life 
in advanced cancer patients on 
home parenteral nutrition.  

 
Cancer Medicine (2017) 
Italien  
   

Att granska 
förändringen av QoL, 
livskvalitet, hos 
patienter med HPN 
och cancer.   

Kvantitativ prospektiv   
studie där enkäter för QoL besvarades 
vid start av HPN och efter 1, 2, 3 och 4 
månader efter. 111 patienter med cancer 
och HPN följdes tills hen avled eller 
avslutade HPN.   

Av 111 fick 72 patienter HPN-behandling och 39 inte. De som fick 
behandling behöll nivån på sin livskvalitet, i vissa fall angav de även 
en högre livskvalitet poängmässigt på den EORTC-skala som 
användes. Det framkom att HPN signifikant 
förbättrade upplevelsen av globalt QoL (p<0.001), fysisk funktion 
(p<0.001), rollfunktion (p=0.007), emotionell funktion (p<0.001), 
förlust av aptit (p=0.004) och fatigue (p=0.022) över tid hos 
patienter med avancerad cancer.  

Hög: 
11/12 



 

 

3.Dreesen, M.,  Foulon, V., Vanhaec
ht, K., Pourcq, L. D., Hiele, M., & 
Willems, L.  
 

Identifying patient-centered 
quality indicators for the care of 
adult home parenteral nutrition  

patients.     
 
Journal of Parenteral and Enteral 
Nutrition (2014) 
Belgien 

Att identifiera 
kvalitetsindikatorer 
från patienters 
perspektiv hos 
patienter som 
nyligen påbörjat 
behandling med 
HPN.   

Kvalitativ studie. 12 patienter med HPN i 
Belgien intervjuades med 
semistrukturerade fördjupade frågor. 
Patienter inkluderades   
för att passa syftet.   

Majoriteten av kvalitetsindikatorerna som identifierades var 
relaterade till vården i hemmet och indikerade vikten av den stora 
roll som vårdarna av HPN innehade. I alla intervjuer framkom 
betydelsen av kommunikation i vården.    
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4. Ennis, L., Ablett, J., Taylor, M., 
& Lal, S.   

 
The active problem solving 
of patients dependent on home 
parenteral nutrition: A qualitative 
analysis. 

 

Clinical Nutrition ESPEN (2018)  
England  

Att förstå den 
upplevda 
erfarenheten hos 
patienter med behov 
av långvarig HPN 
och därmed kunna 
förbättra den 
framtida 
vårdrelaterade 
servicen.  

Intervjuer med tio patienter med HPN. 
Den kvalitativa datan   
analyserades med interpretiv   
fenomenologisk design.      
   

Patienterna beskrev en rad varierande psykosociala problem 
som exempelvis att vara beroende, risker och restriktioner. 
Deltagarna löste dessa problem genom att anpassa sina rutiner, 
”self guardianship” och passivitet. Lösningarna genererade ibland 
sekundära problem. 
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5. Heaney, A., Mckenna, S., 
Wilburn, J., Rouse, M., Taylor, 
M., Burden, S., & Lal, S.  
 
The impact of home parenteral 
nutrition on the lives of adults with 
Type 3 intestinal failure.   
 

Clinical Nutrition ESPEN (2018)  

England 
    

Att utreda hur 
beroendet av HPN 
påverkar 
individernas 
möjlighet att uppfylla 
sina mänskliga 
behov.   

Ostrukturerade kvalitativa intervjuer 
utfördes med 30 patienter med HPN i 
Storbritannien. De bads förklara hur 
livet påverkades av HPN. Analysen 
skedde sedan tematiskt. Hänsyn togs för 
att kunna separera HPNs påverkan från 
den underliggande sjukdomen.   

De mänskliga behov som främst påverkades av HPN var autonomi, 
kognition, relationer, socialt liv, utseende och uppträdande, 
självförtroende, aptit, upplevd sårbarhet samt möjligheten att 
uppfylla sin självbild.   

Hög: 
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6. Huisman-de Waal, G., 
Van Achterberg, T., Jansen, J., 
Wanten, G., & Schoonhoven, L.    
 
'High-tech' home care: Overview of 
professional care 
in patients on home parenteral 
nutrition and implications for 
nursing care. 
 

Journal of Clinical Nursing (2011) 
Nederländerna    
  

Att beskriva vårdens 
och omvårdnadens 
kvalitet, kvantitet och 
innehåll hos 
patienter med HPN 
och få en ökad 
förståelse om 
patienters och 
vårdares 
erfarenheter.   

64 patienter i Nederländerna som 
vårdats med HPN i minst ett år deltog i 
studien. Patientenkäter användes för att 
utvärdera omvårdnaden. Journaler 
skrivna av sjuksköterskor som arbetade 
med HPN granskades. Sjuksköterskor 
och vårdteam intervjuades sedan.  
  

Patienterna var nöjda med vården. Fysiska problem såsom smärta, 
illamående och feber diskuterades mest. Både patienter och 
sjuksköterskor rapporterade att relativt lite uppmärksamhet 
ägnades åt psykosociala problem.   
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7. Senesse, P., Tadmouri, A., 
Culine, S., Dufour, P.R., Seys, P.,   
Radji, A., … Chambrier, C.   
 
A prospective observational Study 
assessing home parenteral 
nutrition in patients with gastroint
estinal cancer: Benefits for quality 
of life.    
 
Journal of pain and Symptom 
Management (2015)  
Frankrike   

Att utvärdera hur 
patienters livskvalitet 
påverkas av HPN, 
förändringar i 
nutritionsstatus, 
utvärdera andras 
uppfattning om 
patienters 
välbefinnande.  

Kvantitativ enkät, inkluderande 370 
vuxna patienter 
med gastrointestinal cancer, som hade 
HPN indikerat och förskrivet minst 14 
dagar. Läkaren, patient och en 
familjemedlem genomförde enkäten 28 
dagar efter behandling.   
   

Efter 28 dagar med HPN hade patienternas vikt förbättrats 
markant, livskvaliteten var signifikant bättre (p=0.007) samt risken 
för malnutrition hade minskat (p=0.003).   
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8. Tsang, P., & Carey, S.  
 
Impact of home parenteral 
nutrition on daily life: A qualitative 
study of eight patients.   
 
Nutrition & Dietetics (2015)  

Australien  

Att utforska 
patienters 
erfarenheter av hur 
HPN påverkar det 
dagliga livet. 

Kvalitativ studie bestående av 8 HPN 
patienter i Australien. 
Semistrukturerade intervjuer via telefon 
eller ansikte-mot-ansikte. Intervjuerna 
transkriberades och analyserades 
tematiskt.    

HPN ansågs vara livsavgörande. QoL värdet förbättrades och 
livskvaliteten ökade. HPN innebär dock stora begränsningar i livet 
såsom begränsningar i möjligheten att kunna delta i aktiviteter 
såsom att resa eller bada. Det sociala livet påverkades annars i stort 
sett inte. Förändrade matvanor berodde snarare på orsaken till 
HPN och inte HPN i sig och patienter kunde äta små mängder mat.  
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9. Winkler, M.F., Hagan, E., 
Wetle, T., Smith, C., 
O’Sullivan Maillet, J., &  
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An exploration of quality of life 
and experience of living with home 
parenteral nutrition.    
 

Journal of Parenteral and Enteral 
Nutrition (2010)    
USA  

Att nå djupare 
förståelse för hur 
patienter upplever 
HPN samt definiera 
livskvalitet, QoL.   

Kvalitativ studie med fenomenologisk 
tolkande design med 24 deltagare med 
tarmsvikt i USA som behandlats med 
HPN i över 2 år. Telefonintervjuer 
genomfördes med öppna frågor.    

Patienterna såg HPN som en livlina och ett skyddsnät för att kunna 
bibehålla sin näringsstatus. Patienterna definierade QoL som att 
kunna njuta av livet, att vara glad, att kunna göra vad man vill när 
man vill. De beskrev sin egen QoL som ”good” eller ”wonderful”. 
Levnadssättet påverkades av hälsan och symtom som magsmärtor, 
diarré, sänkt uthållighet. Det påverkades även av stomin och 
möjligheten till flexibilitet i infusionsschemat. Det fanns en stark 
önskan av att uppnå normalitet hos samtliga patienter.  
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Att uppnå en 
djupare förståelse om 
hur problem relaterat 
till ätande och mat 
påverkar livet och 
livskvaliteten hos 
patienter med HPN.   

Kvalitativ studiedesign med 
semistrukturerade telefonintervjuer av 
24 patienter med HPN och tarmsvikt i 
USA.   

Analysen resulterade i teman relaterade till ätvanor, hunger och 
törst, strategier vid restaurangbesök och upplevelsen av att förlora 
pengar på grund av malabsorption. Tre mönster i ätandet beskrevs. 
Att äta för överlevnad, att äta för hälsan och att äta för det sociala. 
Möjligheten att äta och att kunna njuta av maten är en viktig faktor 
för upplevelsen av livskvalitet, QoL.   
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11. Winkler, M.F., & Smith, C.   
 
The impact of long-term home 
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patient and family. 
 
Journal of Infusion Nursing 
(2015)   
USA 
   

Att utforska 
och förstå hur 
individer anpassar 
eller erfar HPN samt 
ge insikt hur 
de normaliserar sitt 
liv.   

Telefonintervjuer innehållande 
semistrukturerade öppna frågor utfördes 
på 24 HPN patienter vilka själva 
kontaktat forskarna då de sett att 
deltagare söktes. analyserades med 
fenomenologisk design.   

Alla beskrev HPN som livräddande vård vilket hjälpte dem att 
känna sig trygga eftersom de visste att nutritionsbehovet 
uppfylldes. Patienterna accepterade de förändringar som HPN 
medförde i det dagliga livet och innehade en positiv attityd då de 
fokuserade mer på vad de kunde göra än vad de inte kunde göra. De 
upplevde sig ha mer energi att utföra arbete i hemmet samt 
önskade aktiviteter. De uppskattade att HPN höll dem vid liv samt 
gav dem möjligheten att “leva ett normalt liv”. Det visade sig att 
patienter som var mer flexibla rörande planeringen av infusionen 
deltog mer i sociala aktiviteter och var med anpassningsbara. Att 
träffa andra med HPN upplevdes inspirerande.    

Hög: 
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12. Wong C., Lucas B., & Wood, 
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Patients' experiences with home 
parenteral nutrition: A grounded 
theory study. 

 

Clinical Nutrition Aspen (2018)  
England  

Att utforska vuxna 
patienters 
erfarenheter av att 
leva med HPN och en 
strikt medicinering 
och därefter generera 
en teori.   

GT -kvalitativ semistrukturerad intervju 
med 12 patienter i Storbritannien. 
Inspelad och transkriberad. Neutralt 
närmande utan ledande frågor   
   

Analysen resulterade i två huvudkategorier, stomi och HPN med 
subkategorierna underhåll av stomin, tillgängligheten till toaletter, 
hantering av dietförändringar, underhåll av HPN infusionen, 
rörligheten med HPN utrustningen och allmänna förändringar i 
hälsan. Strategier i att leva med förluster uppvisades hos samtliga 
patienter vilket stöddes av handlingsstrategier för att kunna 
upprätthålla dagliga aktiviteter samt socialt liv.     
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