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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Parenteral nutrition (PN) kan vara väsentligt för överlevnaden för patienter som 

inte kan tillfredsställa närings- och vätskebehovet. Att inte kunna äta och dricka kan leda till 

känslor av utanförskap och försämrad livskvalitet. Närstående och vårdpersonal kan se 

positiva aspekter av PN, såsom ökad energi. De kan även se negativa aspekter, såsom minskat 

välmående. Metod: Allmän litteraturöversikt. Tio artiklar, varav fyra med kvantitativ ansats 

och sex med kvalitativ ansats, analyserades. Syftet: Syftet är att skapa en översikt av 

patienters upplevelse av att leva med parenteral nutrition i hemmet. Resultat: Analysen 

resulterade i tre teman och sex subteman; Upplevelsen av att vara begränsad (Att känna sig 

begränsad och Att anpassa sig till nya matvanor), Att uppleva parenteral nutrition som 

trygghet (Att känna trygghet och Att ha behov av stöd) och Strävan efter att ha ett normalt 

liv (Att anpassa sig till en ny vardag och Att vara självständig). Slutsats: Patienter kan 

uppleva PN som en stor trygghet, då det kan uppfylla deras närings- och vätskebehov trots att 

de inte kan inta föda oralt och upplevs vara avgörande för deras överlevnad. Patienter strävar 

efter normalitet i livet trots PN, men kan känna sig begränsade av det. Stödet från närstående 

och sjukvården har visat ha stor betydelse för patienter med PN. 

 

Nyckelord: Acceptans, begränsningar, livskvalitet, patientupplevelse, självständighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: Parenteral nutrition (PN) can be essential for the survival of patients whom 

cannot satisfy their nutritional and fluid needs. To not be able to eat or drink can lead to 

feelings of alienation and impaired quality of life. Family, friends and health professionals 

can see positive aspects of PN, such as increased energy. They can also see negative aspects, 

such as reduced well-being.  Method: General literature review. Ten articles, whereof four 

used a quantitative approach and six used a qualitative approach. Aim: The aim of this study 

was to create an overview of patients’ experience of living with parenteral nutrition at home. 

Results: The analysis resulted in three themes and six subthemes; The experience of being 

limited (To feel limited and To adapt to new food habits), To experience parenteral nutrition 

as a safety (To feel safe and To need support) and The strive for a normal life (To adapt to a 

new everyday life and To be independent).  Conclusions: Patients can experience PN as a 

great security, as it can satisfy their nutritional and fluid needs even though they cannot eat 

or drink and it is perceived as a crucial for their survival. Patients strive for normalcy in life 

despite PN but can feel limited by it. The support from family, friends and the healthcare has 

shown to be of great importance to patients with PN.  

 

Keywords: Acceptance, independence, limitations, patient experience, quality of life. 
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1 INLEDNING  1 

Intresset för problemområdet väcktes av författarnas reflektion över hur det skulle vara att 2 

själva vara beroende av parenteral nutrition (PN) samt att behandlas i sitt eget hem. Att äta 3 

och dela måltider tillsammans är betydelsefullt i många av världens kulturer. I nära 4 

relationer kan måltidssituationen upplevas vara en viktig del för samhörighet och ses som 5 

värdefull i det dagliga livet. Att mista förmågan att inta näring och vätska oralt kan leda till 6 

känslor av utanförskap och försämrad livskvalitet. Närstående kan även känna sig maktlösa i 7 

dessa situationer. Att även behandlas i hemmet kan medföra regelbundna hembesök av 8 

vårdpersonal samt behov av att teknisk utrustning finns tillgänglig. Den miljön i hemmet 9 

som skulle upplevas trygg och bekant kan då istället upplevas som främmande.  10 

Parenteral nutrition kan vara livsavgörande för många patienter som inte kan tillfredsställa 11 

närings- och vätskebehovet utan det. En väsentlig del i vård av patienter är respekt för 12 

patienters integritet, självbestämmande och delaktighet. Patienters vilja värderas högst och 13 

därför är det viktigt att lyfta dennes perspektiv och åsikter i vården. Författarna anser att det 14 

är väsentligt att undersöka patienters upplevelse för problemområdet för att utveckla mer 15 

kunskap och att vården ska kunna förbättras. Resultatet av detta arbete hoppas kunna bidra 16 

till att uppnå en större förståelse för patienters upplevelse av hur det är att leva med PN och 17 

behandlas i hemmet. Det valda ämnet inspirerades av intresseområdet “Patienters 18 

upplevelser av att inte få äta eller dricka per os. Att endast behandlas med dropp 19 

intravenöst”, föreslaget av Specialiserad sjukvård i hemmet/Palliativa enheten 20 

Mälarsjukhuset Eskilstuna. 21 

2 BAKGRUND 22 

I bakgrunden kommer parenteral nutrition och patient definieras som centrala begrepp, följt 23 

av presentation av tidigare forskning om erfarenheter av att leva med parenteral nutrition i 24 

hemmet utifrån vårdpersonal, närståendes perspektiv, parenteral nutrition i livets slutskede 25 

samt styrdokument och riktlinjer. Vidare presenteras den vårdvetenskapliga teori som detta 26 

arbete utgår från. Slutligen presenteras problemformuleringen som beskriver 27 

problemområdet som ska studeras. 28 

2.1 Definition av begrepp 

Nedan definieras parenteral nutrition, patient som är centrala begrepp i arbetet. 29 
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2.1.1 Parenteral nutrition 30 

Ordet parenteral kommer ursprungligen från grekiskans para- och e’nteron och nylatinets 31 

parenteralis som betyder utanför tarmen (NE, u.å.) Ordet nutrition kommer ursprungligen 32 

från senlatinets nutri’tio som betyder sugande eller närande (NE, u.å.). 33 

Statistik på hur stor andel av människor i världen som lever med PN är inte tillgänglig. 34 

Däremot enligt National Inpatient Survey data visas det på att över 290 000 patienter fick 35 

PN på sjukhus under sjukhusvistelser år 2014. Det bedöms även att 25 000 patienter får PN i 36 

hemmet i USA (American Society for Parenteral and Enteral Nutrition [ASPEN], 2019). 37 

Parenteral nutrition (PN) innebär tillförsel av näringsämnen, vätska, elektrolyter och 38 

vitaminer som inte går igenom matsmältningssystemet utan direkt till blodet intravenöst. PN 39 

bör endast ges till patienter hos vilka enteral nutrition är ett osäkert alternativ och som tros 40 

kan gagnas av behandlingen. Indikationer för PN är till exempel tarmsvikt, tarmobstruktion, 41 

tarmvred, en icke fungerande, perforerad eller otillgänglig gastrointestinalkanal (Wyer, 42 

2017). Patienter med obotlig sjukdom kan behandlas med PN i hemmet om inte kan möta 43 

näringsbehoven oralt eller enteralt och att de riskerar att dö på grund av undernäring (Staun 44 

et. al., 2009). 45 

2.1.2 Patient 46 

I detta arbete kommer begreppet patient användas för att definiera personer som behandlas 47 

med PN i hemmet och är över 18 år. Begreppet patient betyder inom vårdvetenskapen 48 

människan som vårdas. Från början betyder begreppet den lidande människan, men med 49 

tiden har betydelsen förändrats (Kasén, 2017). 50 

2.2 Tidigare forskning 

Under denna rubrik kommer tidigare forskning att presenteras i form av närståendes och 51 

vårdpersonalens perspektiv av parenteral nutrition i hemmet, samt parenteral nutrition i 52 

livets slutskede. 53 

2.2.1 Närståendes perspektiv av parenteral nutrition i hemmet 54 

Enligt Socialstyrelsen (2017) innebär begreppet närstående i första hand familjemedlemmar 55 

eller andra nära anhöriga, vilka kan vara exempelvis nära vänner. Begreppet närstående i 56 

detta arbete innefattar personer som patienterna har en nära relation till. 57 

I tidigare forskning av Orrevall, Tishelman och Permert (2005) gällande parenteral nutrition 58 

(PN) från närståendes perspektiv visar det sig att det kan uppstå blandade känslor om PN i 59 

hemmet. Närstående menar att en positiv aspekt är att det ger patienter ökad energi för att 60 

kunna känna sig pigg i vardagen. Vidare beskriver närstående att PN kan skapa en känsla av 61 

lättnad och säkerhet att patienters näringsbehov uppfylls, samt att familjens livskvalitet 62 

förbättras. I studien av Orrevall et. al. (2005) nämner även närstående att negativa aspekter 63 
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kan utformas av osäkerhet kring behandlingen, speciellt när patienter vårdas i livets 64 

slutskede. Närstående beskriver att trots önskan för välmående kan de uppleva att patienters 65 

lidande känns långdraget och att PN enbart ger energi för att inte plågas till döds av svält. I 66 

tidigare forskning av Winkler et. al. (2014) uttrycker närstående tacksamhet över den ökade 67 

delaktigheten i behandlingen. Närstående upplever att trots det stora ansvaret kan de ändå 68 

känna lättnad i att patienten vårdas i hemmet istället för på sjukhus (Smith, Moushey, Ross 69 

& Gieffer, 1993). I Orrevall et. al. (2005) studie uppger en närstående att denne känner sig 70 

missnöjd med att de frekventa besöken av hemvårdspersonalen som sköter behandlingen kan 71 

också störa familjelivet och betonar vikten av att minimera antalet kvällar med PN i veckan. 72 

De lediga kvällar som ges kan ge frihet att åka hemifrån, vilket möjliggör för ett mer 73 

avslappnat familjeliv samt att patienter ibland kan få slippa att vara kopplad till dropp 74 

medan denne sover. Vidare beskrivs att det råder delade känslor kring mat och dess 75 

upplevelse beroende på familj. En närstående beskriver att PN kan minska pressen av att äta 76 

då tillfredsställandet av näringsbehovet blir automatiskt kompletterat av behandlingen. Trots 77 

det kan närstående fortsätta tillreda näringsrik mat men med acceptans att patienten äter 78 

den mängd som denne är bekväm med. Närstående upplever att deras kontrollbehov minskar 79 

och att måltiderna kan kännas avslappnade och mer behagliga (Orrevall et. al., 2005). Flera 80 

närstående som var primära vårdgivare i studien av van de Vathorst (2014) beskriver att 81 

matlagning ses som ett uttryck av kärlek. Därför upplevs stress över att patienten inte längre 82 

kunde äta som vanligt. 83 

2.2.2 Vårdpersonalens perspektiv av parenteral nutrition i hemmet 84 

I en studie av Holmdahl et. al. (2013) beskriver sjuksköterskor att PN kan uppleva både 85 

positiva och negativa effekter hos patienter. Vidare beskriver sjuksköterskor i studien att 86 

positiva effekter kan vara att förlänga liv och tid, öka hopp, energi och livskvalitet. De 87 

negativa effekterna upplevs kunna vara risk för ödem, minskad upplevelse av välmående, 88 

illamående och känsla av att vara bunden till sängen. Sjuksköterskor i studien menar att en 89 

god vårdrelation mellan sjuksköterskor, patienter och dess närstående är viktigt. 90 

Vårdrelationen anses enligt sjuksköterskor grunda sig i sjuksköterskans självsäkerhet, 91 

tillgänglighet och tillförlitlighet. De menar att blir det lättare för sjuksköterskor att hantera 92 

komplexa frågor och diskussioner från närstående gällande PN i hemmet när de känner sig 93 

mer självsäkra. Den närkontakt de eventuella dagliga hembesöken kan komma att kräva 94 

spelar en viktig roll i relationen mellan sjuksköterska, patient och närstående. Däremot lyfts 95 

det att sjuksköterskor inte ska ta över allt ansvar av PN hanteringen, då närstående behöver 96 

känna sig säkra med att självständigt utföra vissa moment (Holmdahl et. al., 2013). I tidigare 97 

forskning av Higgins et. al. (2013) uttrycker sjuksköterskor att när de känner sig säkra på sin 98 

kunskap om PN bidrar de gärna med egna tankar, åsikter och bekymmer gällande patienten 99 

till övrig vårdpersonal. Denna säkerhet, anses enligt sjuksköterskor i studien, vara fördelaktig 100 

i patientens övergång till vård i livets slutskede och då olika många olika känslor, såsom sorg 101 

och ilska, hos patient och närstående kan uppstå. Sjuksköterskor i en annan studie menar på 102 

att de har en väsentlig roll i kommunikationen och i att förmedla kunskap för att öka 103 

patienters och närstående förståelse inför vårdsituationen (van der Riet et. al., 2008). Vidare 104 

lyfter sjuksköterskor att de kan uppleva att det är av betydelse att närstående som vårdar 105 

patienter blir motiverade, informerade och får kunskaper om förhållningssätt och nya 106 
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tekniker vid PN. De lyfter också vikten av att ge närstående beröm för vården de utför. Detta 107 

för att upprätthålla motivationen (Smith et. al., 1993). 108 

2.2.3 Parenteral nutrition i livets slutskede 109 

I tidigare forskning av van de Vathorst (2014) uttrycker sjuksköterskor att i ett sent skede av 110 

obotlig sjukdom bör inte patienten behandlas med PN då det, enligt dem, inte visar på någon 111 

meningsfull förbättring. Däremot menar sjuksköterskor att vid en större chans av längre än 112 

tre månaders överlevnad av PN kan de se en viss förbättring av livskvalitet. Det är däremot 113 

svårt att bedöma överlevnadstid och därför är det även svårt att bedöma om patienter ska 114 

behandlas med PN. Sjuksköterskor kan känna meningslöshet när behandling med PN inleds i 115 

ett sent skede i sjukdomen då positiva effekter, såsom ökad energi, inte förekommer. Det kan 116 

av sjuksköterskor upplevas vara svårt att administrera PN när de upplever att patienter 117 

sänder ut signaler att inte längre vilja leva. (van de Vathorst, 2014) 118 

Att kunna tillföra mat och vätska visar sig spela en stor känslomässig och social roll hos 119 

närstående till patienter som vårdas i livets slutskede och därför kan PN vara speciellt viktig 120 

för dessa närstående (van der Riet, Good, Higgins & Sneesby, 2008). Emellertid visar tidigare 121 

forskning att makar till patienter som vårdas vid livets slutskede med PN, löper större risk för 122 

att drabbas av kliniskt signifikanta depressiva symtom efter dödsfall jämfört med makar till 123 

avlidna patienter som inte får sådana medel (Ornstein, Aldridge, Garrido, Gorges, Bollens-124 

Lund, Siu, Langa & Kelley, 2017). Närstående kan känna bekymmer och oro inför 125 

vårdsituationen och kan se vätska och näring som mer än bara behandling. De kan koppla det 126 

till omvårdnad, välbefinnande och medlidande (van der Riet et. al., 2008). När frågor 127 

angående att avbryta PN i hemmet lyfts kan sjuksköterskor uppleva att närstående ibland 128 

reagerar på ett negativt sätt och uttrycker lidande, vilket kan leda till att sjuksköterskor 129 

känner sig otillräckliga, rädda att göra fel och ensamma med ansvaret att göra bedömningar 130 

(Holmdahl et. al., 2013). I tidigare forskning av Bükki, Unterpaul, Nübling, Jox, & Lorenzl 131 

(2014) uttrycker närstående som beslutar för patienter att de i större grad skulle välja att ge 132 

PN än att välja det åt sig själva. Missuppfattningar om PN kan orsaka emotionell börda hos 133 

närstående. Därför är det av vikt för sjukvårdspersonal att lägga fokus på att anhörigas 134 

tankar, bekymmer och rädslor för att skingra förutfattade meningar om att avbryta 135 

behandling med PN (Bükki, Unterpaul, Nübling, Jox, & Lorenzl, 2014). 136 

2.3 Lagar och riktlinjer 

Det som ICN:s etiska kod nämner om att sjuksköterskan ska bidra till en vårdkultur som 137 

innefattar öppen dialog och ett etiskt förhållningssätt blir relevant för patienterna söker hjälp 138 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2017b). Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen 139 

av om en hälso och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård (2009) ska en legitimerad 140 

yrkesutövare i Hälso- och sjukvården ansvara för bedömningen inför om patienten kan 141 

genomföra egenvård av en hälso- och sjukvårdsåtgärd. Bedömningen ska göras i samråd med 142 

patienten utifrån dennes behov av trygghet, självbestämmande och integritet. Bedömningen 143 

bör visa ifall patienten klarar av egenvård utifrån livssituationen och dennes psykiska hälsa. 144 
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Det är av vikt att den behandlande legitimerade sjuksköterskan samråder med närstående 145 

eller annan ansvarig befattningshavare hos en annan aktör ifall egenvårdens utförande 146 

kräver praktisk hjälp. Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor bekräftar 147 

samrådet med att partnerskap med närstående och patienter grundligt för att vården ska 148 

kunna utföras på bäst sätt (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017a). Det innefattar möjlighet 149 

för patienten att ta del av vårdens mål och få uppföljning utifrån dennes behov, rättigheter 150 

och möjligheter. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) förespråkar om en god vård på lika 151 

villkor och respekt för människors lika värde och värdighet ska ges. Patientlag (SFS 152 

2014:821) lyfter vikten av att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet 153 

vilket blir relevant vid beslut. 154 

2.4 Vårdvetenskaplig teori 

Den vårdvetenskapliga utgångspunkten i detta arbete utgår från Katie Eriksson (1996; 155 

2014;2015) och inbegriper begreppen människa, lidande, hälsa och vårdande. Denna 156 

vårdvetenskapliga teori valdes då den kan kopplas till patienters upplevelse av att leva med 157 

PN i hemmet. Den valda teorin bidrar till att skapa en helhetsbild av hur patienterna 158 

upplever hälsa och lidande samt lyfta vikten av en god vård och vårdandets betydelse för 159 

patientens hälsoprocess. 160 

2.4.1 Människa 161 

Eriksson (2014) menar att vårdvetenskapens människobild grundar sig i en helhetssyn på 162 

människan, där människan i vårdprocessen möts som kropp, själ och ande. Människan 163 

påverkar och påverkas av den livsvärld hon lever i. Kultur kan tolkas som människans olika 164 

livsrum och kulturen påverkar människan, liksom människan påverkar kulturen.  165 

Vidare beskriver Eriksson (2014) människans begär, behov och problem. Alla människor har 166 

olika slags behov och dessa har sin grund i människans begär, det vill säga hennes innersta 167 

längtan och önskningar. Det mest basala begäret är det efter liv och kärlek. Begäret efter liv 168 

visar sig i form av människans begär efter meningen med livet, biologisk balans och skydd 169 

mot faror. Begäret efter liv visar sig i form av relationer med andra människor och någon 170 

slags Gud. Människans behov kan delas in i olika klasser, exempelvis organiska, emotionella, 171 

kulturella och sociala. Om behov inte blir tillfredsställda kan det orsaka en konfliktsituation 172 

hos människan och förmågan att prestera försämras. Ett problem innebär något som 173 

människan inte klarar av att hantera i den aktuella situationen. Problemen blir tydligt 174 

märkbara när de har samband med människans dagliga liv. Problem som förblir olösta 175 

fungerar som hinder för människan att leva och utvecklas som hel människa. 176 

2.4.2 Lidande 177 

Att lida har olika innebörd såsom att kämpa och utstå men det kan även innebära försoning i 178 

menande med konstruktivt eller meningsbärande. Den lidande människan kan ses som ett 179 

vittne som önskar bekräftelse i lidandet med trovärdighet. Sker ingen bekräftelse kan 180 
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människan ses som ett offer som inte blir trodd och ifrågasätter även sin trovärdighet utöver 181 

det befintliga lidandet (Eriksson, 2015). 182 

Lidandet ses som en kamp där man antingen är med eller ger upp och när den väl upphör bör 183 

människan inte uppleva mer lidande. Det kan vara en plåga för människan att känna ett 184 

lidande med känslor som till exempel skamlighet och förnedring, vilket inte berättas i första 185 

hand till någon annan människa. Infinner människan hopp och vilja skapas en väg till 186 

friheten bort från det onda och för det goda. Frågan “varför?” uppkommer vid lidande och 187 

det är när människan först ställer sig den frågan som en försoning kan börja bearbetas. Det 188 

är viktigt att våga sig på frågan någon gång i livet och reflektera djupare till varför känslorna 189 

uppstår. Skulle lidandet förnekas, förnekas en del av livet och möjligheten till att bli en hel 190 

människa. Medlidande för en annan människa visar mod till att ta ansvar och visa uppoffring 191 

av sig själv för den andre. Det visar känslighet för andras smärta och kan då hjälpa till i 192 

kampen att lindra lidandet (Eriksson, 2015). 193 

2.4.3 Hälsa 194 

Eriksson (2014) menar att människan är hälsa och att det inte är möjligt att ge hälsa åt någon 195 

annan. Vi kan emellertid hjälpa människan i att vara hälsa. Eriksson (1996) talar om hälsans 196 

idé och hur denna överensstämmer med människans idé, med andra ord människans bild av 197 

sig själv och sitt varande. Att vara hälsa betyder att uppleva sig själv som en hel människa. 198 

Med detta innebär att känna respekt och dyrkan för sitt eget liv, för sig själv som människa 199 

och som något unikt. Hälsan som helhet innebär inte samma sak för alla människor. Hälsan 200 

är följaktligen relativ i relation till olika faktorer och omständigheter, exempelvis i relation till 201 

tid och rum, kultur och samhälle, individen och kontext. Hälsa är ett tillstånd där sundhet, 202 

friskhet och välbefinnande är integrerade. Hälsa och sjukdom ses ofta som motsatser till 203 

varandra, men hälsa innebär nödvändigtvis inte frånvaro av sjukdom.  204 

Eriksson (2014) beskriver hälsa som en process som pågår inom människan och är inget 205 

oföränderligt tillstånd, utan en rörelse. Det är en dynamisk process där flera olika faktorer 206 

och omständigheter är integrerade. Eriksson (1996) menar att hälsa som rörelse betyder att 207 

människan upplever livskraft. Hon upplever att hon är delaktig och ger form åt sitt eget liv 208 

och sin hälsa. Hon upplever att hon är integrerad och har en bild av olika möjligheter att 209 

handla. Detta betyder nödvändigtvis inte att människan upplever ett definitivt tillstånd av 210 

hälsa och det är sannolikt att flera olika kroppsliga, själsliga och/eller andliga delprocesser 211 

motverkas i sin rörelse av olika hälsohinder. Vidare beskriver Eriksson (1996) att det 212 

människan gör ska hon göra med hela sig för att inte lämna något av sig själv utanför. 213 

2.4.4 Vårdande 214 

Vårdandet enligt Eriksson (2014) delas upp i att ansa, leka och lära. Dessa begrepp används i 215 

skapandet av en vårdrelation där tillit och andligt, kroppsligt samt tillfredsställande uppstår. 216 

Det är även gynnande för vårdaren att under kontinuerlig utveckling att förändra 217 

hälsoprocesserna. Ses människan som ett objekt inom vården brister relationen, därför 218 

betonas ömsesidighet som centralt. Då alla från början föds med sårbarhet och i grunden är 219 
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vårdandet ett mänskligt beteende (ansa) bör inte vårdandet i det moderna samhället betyda 220 

något annat trots ny teknik. Motsats till ansa är leka som kan beskrivas med social 221 

kompetens och sammanhållning vilket skapar tilliten. Lärandet står för den utveckling som 222 

både vårdare och patient gör tillsammans eller enskilt. Som vårdare bör uppmärksamheten 223 

inriktas på var ansa, leka och lära bör ta grund för att gripa in. Genom reflektion av vart 224 

människan befinner sig och vilka dennes hälsohinder kan vara skapas ett syfte att utgå från. 225 

En god vård grundar i respekt inför varje unik människa där vårdaren möter patienter som 226 

sin medmänniska. Att vara vårdare innebär att lindra lidande genom att vandra med 227 

patienten genom lidandet, att hjälpa denne och ibland även bära denne.  228 

I ansandet upplever människan sig accepterad i en kravlös kontext. Här sätts individualiteten 229 

sin form och utgör rum för att växa och utvecklas. I lekandet ges det rum för tankar om hur 230 

verkligheten önskas se ut när den i verkliga livet upplevs som hård. Genom att människan tar 231 

sig in i önskevärlden skapar det en tillfällig befrielse och en ny energi kan ge styrka till att ta 232 

hand om sina problem i det verkliga livet. Lärandet hör samman med lekandet och meningen 233 

med lärandet är att det bör växa fram ur människans egna behov. Människorna i 234 

omgivningen och vårdandets del i utvecklingen är att agera som stöd Eriksson (2014). 235 

Tro, hopp och kärlek är också med i kärnan som element för vårdandet. Det innebär att 236 

oavsett vilken förändring man går igenom är det menat att begreppens mening ska ge en 237 

känsla av inre frihet. Vårdandet kan ses som en naturlig vård vilket beskrivs som när 238 

individen i samspel med familj och vänner finner tillfredsställelse eller tillit på egen hand. 239 

Sedan uppkom professionell vård som ersatte den naturliga vården och emellan dessa 240 

benämns självvård och professionell hjälp blev förklarat som ett stöd från yrkesprofessionella 241 

personer Eriksson (2014). 242 

2.5 Problemformulering 

Tidigare forskning redogör för de delade meningar som råder gällande PN i hemmet ur 243 

närståendes och vårdpersonalens perspektiv. Närstående kan uppleva osäkerhet inför 244 

behandlingen och att de många hembesöken av vårdpersonal kan upplevas inkräktande, 245 

vilket påverkar familjelivet på ett negativt sätt. Sjuksköterskor uttrycker att PN kan medföra 246 

negativa effekter för patienten, såsom minskad upplevelse av välmående och en känsla av att 247 

vara bundna till sängen. Sjuksköterskor beskriver att en god vårdrelation mellan 248 

sjuksköterska, patient och närstående är av stor vikt och att denna utgörs av sjuksköterskans 249 

självsäkerhet, tillgänglighet och tillförlitlighet. Om dessa brister kan det ha en negativ 250 

påverkan på vården av patienten. För att få en helhetsbild av problemområdet är det av stor 251 

vikt att lyfta patienters perspektiv av detta, vilket denna litteraturöversikt anses bidra med. 252 

Detta arbetes resultat kan bidra till att ge sjuksköterskor en större förståelse för patienter 253 

som en hel människa. Det kan även ge sjuksköterskor större möjlighet att bidra med en god 254 

och trygg vård för patienter med PN.  255 
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3 SYFTE 256 

Syftet är att skapa en översikt av patienters upplevelse av att leva med parenteral nutrition i 257 

hemmet. 258 

4 METOD 259 

I det här avsnittet beskrivs metoden för datainsamling och urval, dataanalys samt etiska 260 

överväganden. I detta arbete är en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017) vald som 261 

innebär en beskrivande översikt av kvantitativa och kvalitativa artiklar om patienters 262 

upplevelse av parenteral nutrition i hemmet. 263 

4.1 Datainsamling och urval 

En inledande litteratursökning gjordes för att få en överblick över tidigare forskning inom det 264 

valda ämnet. Denna sökning utgjorde grunden för hur problemformuleringen och syftet 265 

formulerades. Sökningar för datainsamlingen skedde mellan 6 februari och 11 februari i 266 

databaserna PubMed och CINAHL Plus. Dessa databaser är grundade för medicinsk- och 267 

omvårdnadsvetenskapliga artiklar och därmed ansågs vara relevanta för arbetet. Sökorden 268 

formades utifrån syftets innebörd och parenteral nutrition och patientens perspektiv lades till 269 

grund för sökningarna. För att få en korrekt översättning från svenska till engelska av 270 

begreppen användes Svensk MeSH. Vidare användes ”patient”, “home parenteral nutrition”, 271 

“experience”, “quality of life” som sökord, valda från inledande sökningar i databaserna. 272 

Sökordet “quality of life” valdes då det sågs vara ett vanligt förekommande begrepp i flera av 273 

de artiklar som lästes.  En avgränsning bestod av en maxgräns på 150 träffar då författarna 274 

ansåg att det var ett rimligt antal att kunna läsa igenom. Antal träffar för varje sökning 275 

redovisas i sökmatrisen (se bilaga A). På startsidan i databaserna finns en funktion där det 276 

går att använda filter för att specificera sökningen. Denna funktion användes för att samla 277 

inklusionskriterier som krävs enligt Friberg (2017) från start. Det innefattade att artiklarna 278 

behövde vara peer reviewed, skrivna på engelska och publicerade senast 2009 vilket innebär 279 

ett spann på 10 år. Det valdes för att få en uppdaterad och nyare forskning kring parenteral 280 

nutrition då tekniken och erfarenheter kan ses ha utvecklats. Ett ytterligare inklusionskriterie 281 

var att artiklarna i sin helhet skulle svara på syftet. Genom ett helikopterperspektiv som 282 

Friberg (2017) nämner med att det bör skapas sammanfattningar för att se helheten över 283 

artiklar så att låsning av sökord undviks, användes detta i processen. Därmed läses samtliga 284 

rubriker i artikelsökningen som såg relevanta ut och sedan öppnades för att där kunna 285 

avgöra om artiklarna innehöll nyckelord eller relevant innehåll som kunde svara på syftet 286 

relaterat till intresseområdet. Därefter lästes artiklarna i sin helhet.  287 
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Exklusionskriterierna enligt Friberg (2017) användes som nästa steg. De artiklar som 288 

studerade patienter som behandlades på sjukhus, handlade om personer under 18 år, var 289 

skrivna ur annat perspektiv än patientens och ur endast ett kliniskt perspektiv exkluderades. 290 

Det gällde även de artiklar som saknade en doi-kod. Sökningen resulterade i totalt 379 träffar 291 

och av dessa lästes 39 abstracts vars rubriker bedömdes kunna vara relevanta för 292 

problemområdet. Slutligen valdes 18 artiklar ut för att läsas och av dessa valdes 10 artiklar 293 

för att kvalitetsgranskas, sex var kvalitativa medan fyra stycken var kvantitativa (se bilaga B). 294 

Kvalitetsgranskningen som utfördes med inspiration av Fribergs (2017) förslag på 295 

kvalitetsgranskningsfrågor. Frågorna modifierades så att de kunde besvaras med ja och nej 296 

och så att de kunde användas för kvantitativa och kvalitativa artiklar (se bilaga C). 297 

Artiklarnas kvalitet bedömdes utifrån poäng där varje ja motsvarade ett poäng och 10 poäng 298 

var högst. Alla artiklar fick full poäng, förutom en som hade 9/10, detta på grund av en 299 

avsaknad av metoddiskussion. Artikeln som saknade metoddiskussion bedömdes ändå vara 300 

av hög kvalitet då dess innehåll svarade bra på syftet. Därmed bedömdes alla artiklar vara av 301 

hög kvalitet och samtliga artiklar valdes ut för att analyseras. 302 

 303 

4.2 Analys 

Analysprocessen i en litteraturöversikt består enligt Friberg (2017) av fyra steg. Dessa steg 304 

omfattar att skapa förståelse för artiklarnas innehåll och sammanhang, att föra in 305 

sammanfattat innehåll från artiklarna i en översiktstabell, att söka efter likheter och 306 

skillnader samt att sammanställa materialet från analysen. 307 

De artiklar som valts ut för analys lästes enskilt av båda författarna flera gånger för att få en 308 

så tydlig bild som möjligt av artiklarnas innehåll och sammanhang. Under läsningen 309 

infogades textstycken från artiklarnas syfte, metod och resultat som bedömdes svara på syftet 310 

in i ett dokument. Utifrån dessa fynd sammanfattades varje artikel gemensamt av författarna 311 

i ett dokument för att få en helhetsbild av artiklarna från båda författarnas perspektiv. Detta 312 

kan enligt Friberg (2017) ses som en typ av validering för att säkerställa att relevant innehåll 313 

från artiklarna har uppfattats och sammanställts. Därefter skapades en översiktstabell av den 314 

sammanställda datan från artiklarna. Denna tabell hade som syfte att skapa en tydligare bild 315 

och strukturera upp det material som vidare skulle analyseras. I översiktstabellen 316 

dokumenterades artikelförfattarna, artiklarnas titel, publiceringsår, vilket land studierna 317 

utförts i samt tidskriften de publicerats i. Därefter dokumenterades relevant data för varje 318 

artikel in gällande syfte, metod och resultat. Dessa olika data bedömdes vara relevanta för att 319 

ge en övergripande bild av hur artiklarna besvarade arbetets syfte. Enligt Friberg (2017) 320 

bedöms vad som ska innefattas i översiktstabellen i förhållande till problemområde och 321 

forskningsfrågor. 322 

Analysen initierades med att, utifrån översiktstabellen, granska syfte och metod för samtliga 323 

artiklar och sedan finna likheter och skillnader mellan dem. Detta för att först få en 324 

uppfattning och förståelse för de olika studiernas syften och metodernas karaktär. Utifrån 325 
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översiktstabellen och de fynd ur artiklarna som dokumenterats skapades en syntes av 326 

artiklarnas resultat. Detta resulterade i ett antal punkter per artikel som beskrev syntesen av 327 

fynd från de olika artiklarna. Författarna fick ett varsitt utskrivet dokument med dessa 328 

punkter och gick igenom dem gemensamt för att finna likheter och skillnader. Då detta 329 

arbete innefattar både kvalitativa och kvantitativa artiklar bör det enligt Friberg (2017) finnas 330 

i åtanke att kvalitativa och kvantitativa resultat presenteras på olika sätt och att det inte är 331 

möjligt att göra exakta jämförelser mellan dem. Därefter sammanställdes det material som 332 

analysen genererat gällande likheter och skillnader i syfte, metod och resultat. Likheterna och 333 

skillnaderna delades sedan in i olika stycken vars innehåll sågs ha en röd tråd. Detta kom att 334 

bilda de teman och subteman som presenteras i resultatet. I resultatet kunde tre teman och 335 

sex subteman identifieras. Dessa delades in under rubrikerna Upplevelsen av att vara 336 

begränsad, med subteman Att känna sig begränsad och Att anpassa sig till nya matvanor; 337 

Att uppleva parenteral nutrition som trygghet, med subteman Att känna trygghet och Att 338 

ha behov av stöd; Strävan efter att ha ett normalt liv, med subteman Att anpassa sig till en 339 

ny vardag och Att vara självständig. Dessa rubriker syftade till att ge förståelse för vilket 340 

område som behandlades i respektive textstycke. 341 

4.3 Etiska överväganden 

Författarna av detta arbete har eftersträvat att referera på ett riktigt sätt för att ge till äran till 342 

de författare för forskningen som arbetet bygger på. Referenshanteringen har gjorts enligt 343 

American Psychological Association (APA, 2018) och metoden innebär enkla stilregler och 344 

procedurer för att öka en lättare läsförståelse i det vetenskapliga skrivandet. Enligt Codex 345 

(2017) är det en självklar sak att forskare ska sträva efter ett redligt tillvägagångssätt 346 

eftersom det behövs pålitliga vetenskapliga resultat samt att det är betydande att 347 

allmänheten kan har fortsatt förtroende för forskningen. Oredligheter inom forskning kan 348 

innefatta fabricering, stöld eller plagiering av data. Vetenskaprådet (2017) beskriver att 349 

forskarna ska tala sanning om sin forskning och öppet redovisa sina metoder och resultat. 350 

Vidare beskriver Vetenskapsrådet (2017) att forskarna inte ska stjäla forskningsresultat från 351 

andra och vara rättvisa i sin bedömning av andras forskning. Författarna har strävat efter att 352 

ha ett kritiskt och neutralt förhållningssätt till arbetet och har därför inkluderat artiklar 353 

svarar på det valda syftet oberoende av artiklarnas resultat. Översättning från engelska till 354 

svenska har gjorts med noggrannhet för att undvika att felaktigt återge grundtexten. I nio av 355 

de tio artiklar som analyserades beskrev att studien hade godkänts av någon form av etisk 356 

kommitté. Den artikel vars studie inte godkänts försvarade detta med att då studien inte 357 

påverkade det vanliga kliniska utövandet krävdes det inte godkännande av etisk kommitté. 358 

Författarna av detta arbete har därför bedömt att alla artiklar som granskats och valts till 359 

resultatet var av god etisk kvalitet. 360 
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5 RESULTAT 361 

I detta avsnitt kommer skillnader och likheter i syfte, metod och resultat redovisas. 362 

Resultatet kommer handla om patienters upplevelse av att leva med parenteral nutrition i 363 

hemmet. Resultatet har delats in i rubrikerna Upplevelsen av att vara begränsad med 364 

underrubrikerna Att känna sig begränsad och Att anpassa sig till nya matvanor; Att 365 

uppleva parenteral nutrition som trygghet, med underrubrikerna Att känna trygghet och 366 

Att ha behov av stöd; Strävan efter att ha ett normalt liv, med underrubrikerna Att anpassa 367 

sig till en ny vardag och Att vara självständig. Det är uppsamlade likheter och skillnader av 368 

både kvantitativa och kvalitativa artiklar som kommer att framställas tillsammans i 369 

resultatet. 370 

5.1 Skillnader och likheter i syfte 

Winkler et. al. (2010a), Dreesen et. al. (2013) och Tsang och Carey (2015) beskrev att syftet i 371 

deras kvalitativa studier var att få mer förståelse av patienter som lever med parenteral 372 

nutrition (PN) i hemmet av deras erfarenheter och deras definition av livskvalitet. I de 373 

kvalitativa studierna av Winkler och Smith (2015) och Wong et. al (2018) undersöktes även 374 

hur det är att anpassa sig till att leva ett liv med en komplex behandling. I studierna av 375 

Senesse et. al. (2015) och Cotogni et. al. (2017) observerades patienternas livskvalitet genom 376 

analysering och utvärdering. Skillnaden visas i studien av Cotogni et. al. (2017) där det var 377 

patienter med cancer och hur PN i kombination med cancerbehandling ändrade 378 

livskvaliteten. Dreesen et. al. (2015) skrev att den kvantitativa studien hade som syfte att 379 

identifiera de tre viktigaste resultatindikatorerna enligt patienters perspektiv och skillnad 380 

mellan olika vårdcenter, levnadssättet samt erfarenheter med PN i hemmet. I tre studier 381 

studerades effekten av näringsstatus och livskvalitén av patienter med PN i hemmet. 382 

Schliefer och Carey (2014), Girke et. al. (2016) och Wrinkler et. al. (2010b). Girke (2016) 383 

beskrev att syftet var att studera effekten av PN i hemmet av näringsstatus, muskelstyrka, 384 

rörlighet och livskvalitet i en kvantitativ studie. Till skillnad från Winkler et. al. (2010b) som 385 

beskrev att syftet i en kvalitativ studie var att få en djupare förståelse för hur problem 386 

relaterade till mat och förtäring påverkar livskvaliteten. 387 

 388 

5.2 Skillnader och likheter i metod 

Samtliga studier inkluderade patienter som var 18 år eller äldre och behandlades med PN i 389 

hemmet. Utmärkande var att två av de kvantitativa studierna endast inkluderade patienter 390 

med underliggande benign sjukdom (Dreesen et.al., 2015) eller magtarmcancer (Senesse 391 

et.al., 2015) samt att Dreesen et.al. (2013) endast inkluderade patienter som nyligen påbörjat 392 

behandling med PN i hemmet (1–180 dagar). Tre kvantitativa studier (Girke et.al., 2016; 393 

Cotogni et.al., 2017; Senesse et.al., 2015) exkluderade patienter med förväntad överlevnad på 394 

mindre än två månader. (Winkler & Smith, 2015; Wong et. al, 2018; Winkler et.al., 2010b; 395 
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Dreesen et.al., 2013; Winkler et.al., 2010a; Tsang & Carey, 2015; Dreesen et.al., 2015; Girke 396 

et.al., 2016; Cotogni et.al., 2017; Senesse et.al., 2015) 397 

Samtliga kvalitativa studier använde sig av semi-strukturerade intervjuer som guidades av en 398 

förberedd mall för datainsamlingen. Fyra av de sex kvalitativa studierna, utöver Wong et. al 399 

(2018) samt Dreesen et.al. (2013), beskrev att öppna frågor och följdfrågor användes i 400 

intervjuerna. Intervjuerna ljudinspelades och transkriberades ordagrant. Fem av sex 401 

kvalitativa studier, utöver Wong et. al (2018), använde datahanteringsprogrammet Nvivo för 402 

att föra in data från transkripten (Winkler & Smith, 2015; Wong et. al, 2018; Winkler et.al., 403 

2010b; Dreesen et.al., 2013; Winkler et.al., 2010a; Tsang & Carey, 2015). Schliefer och Carey 404 

(2014) använde the Statistical Package for Social Sciences verision 18 (SPSS Inc., Chicago, IL, 405 

USA) och Senesse et.al. (2015) använde SAS software för att mata in och analysera data.  406 

Samtliga kvantitativa studier använde sig av olika frågeformulär för datainsamlingen. I 407 

Cotogni et.al. (2017) studie utfördes även strukturerade telefonintervjuer. Två av de 408 

kvantitativa studierna använde quality of life score of the European Organization for 409 

Research and Treatment of Cancer questionnaire (EORTC-QOL-C30) för att bedöma 410 

livskvaliteten. (Girke et.al., 2016; Cotogni et.al., 2017). Dreesen et.al. (2015) utförde först 411 

fysiska intervjuer som resulterade i nio resultatindikatorer, vilka listades i ett frågeformulär 412 

som deltagarna fick fylla i. (Dreesen et.al., 2015; Girke et.al., 2016; Cotogni et.al., 2017; 413 

Senesse et.al., 2015). Av de kvalitativa studierna använde två innehålls och tolknings 414 

fenomenologisk analys (Winkler et.al.,2010a; Winkler & Smith, 2015). Tsang och Carey 415 

(2015) använde tematisk analys, Wong et. al (2018) använde kvalitativ grundad teori och 416 

Winkler et.al. (2010b) använde “Qualitative Methodology Content” och tolkande 417 

fenomenologisk analys. Av de kvantitativa studierna var Schliefer och Carey (2014) en 418 

tvärsnittsstudie, Girke et.al. (2016) en prospektiv utforskande studie och Cotogni et.al., 2017; 419 

Senesse et.al. (2015) prospektiva observativa studier. Cotogni et.al. (2017) studie var även 420 

longitudinell. 421 

5.3 Skillnader och likheter i resultat 

I resultatavsnittet uppkom tre teman med respektive subteman som kommer att beskrivas 422 

nedan. De teman som presenteras är Upplevelsen av att vara begränsad, Att uppleva 423 

parenteral nutrition som trygghet och Strävan efter att ha ett normalt liv. 424 

5.3.1 Upplevelsen av att vara begränsad 425 

Ett subtema som framkom var Att känna sig begränsad.  I studierna av Winkler och Smith 426 

(2015) och Wong, Lucas och Wood (2018) redovisades att patienter erfor många fysiska, 427 

emotionella och praktiska bekymmer relaterade till långsiktig behandling med PN, såsom 428 

ekonomisk stress, förlorad anställning, social isolering och depression. Patienter erfor att PN 429 

kunde medföra brist på självständighet då de var tvungna att upprätthålla infusionsrutinen 430 

för att överleva eller hålla sig friska (Wong, Lucas & Wood, 2018). Vidare redovisade Wong, 431 

Lucas och Wood (2018) och Winkler et. al. (2010a) att patienter kunde känna att bristen på 432 
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styrka, uthållighet och energi begränsade dem att delta i många dagliga och sociala 433 

aktiviteter. I likhet med det som även redovisas i studien av Winkler och Smith (2015) att de 434 

patienter som såg sin sjukdom, underliggande medicinska tillstånd eller PN som dominant 435 

fokus i livet och såg dessa som en stor börda, upplevde ofta PN som begränsande och 436 

uttryckte självömkan, social isolering, fysisk svaghet och brist på energi. 437 

Patienter i studierna av Winkler och Smith (2015), Wong, Lucas och Wood (2018), Winkler 438 

et. al. (2010a) och Tsang och Carey (2015) kunde uppleva en känsla av att vara bunden av 439 

PN. Patienter uttryckte att de kände sig bundna till sitt eget hem på grund av att de behövde 440 

upprätthålla infusionsrutinen trots när de kom hem sent från en kväll ute. Detta kunde bidra 441 

till att se infusionsrutinen som en börda och begränsande. Även den långa infusionstiden 442 

kunde upplevas som en stor begränsning i livet. Att vara kopplad till en maskin i flera timmar 443 

upplevdes av patienter begränsa deras rörlighet i hemmet (Winkler & Smith, 2015; Wong, 444 

Lucas & Wood, 2018; Tsang & Carey, 2015). Några patienter upplevde att katetern samt 445 

ryggsäcken som påsarna med PN låg i påverkade deras självbild negativt och att detta haft en 446 

negativ påverkan på deras sexliv (Wong, Lucas & Wood, 2018; Winkler et. al., 2010a). I 447 

studien av Wong, Lucas och Wood (2018) berättade en patient att vikten på påsarna med PN 448 

och pumpen var problematiskt. Winkler et. al. (2010a) redovisade dock att patienters 449 

acceptans för katetern ökade med tiden. 450 

Patienter uttryckte att de kände oro och ångest över risken för kateterrelaterade infektioner, 451 

blodförgiftning och leversjukdom (Winkler & Smith, 2015; Winkler et. al., 2010a; Tsang & 452 

Carey, 2015). Patienter berättade att de kunde uppleva att kateterrelaterade infektioner 453 

kunde bidra till känslor av begränsning och försämrad livskvalitet (Winkler & Smith, 2015; 454 

Winkler et. al., 2010a). Patienterna i Dreesen et. al. (2014) studie lyfte vikten av att hålla 455 

frekvensen av kateterobstruktioner och kateterrelaterade infektioner så låg som möjligt. 456 

Patienter i studierna av Winkler et. al. (2010a) och Winkler och Smith (2015) upplevde även 457 

att bland annat diarré, smärta och trötthet var bidragande faktorer till att de kände sig 458 

begränsade, då det kunde hindra dem från att exempelvis arbeta. Liknande resultat kunde 459 

ses av att en patient kände sig begränsad av sitt hälsotillstånd i den mening att han inte 460 

kunde arbeta (Wong, Lucas & Wood, 2018).  Av de 224 patienter som besvarade 461 

frågeformuläret i slutet av Senesse et. al. (2015) studie uppgav endast 1 % att de drabbats av 462 

lokala infektioner eller kateterobstruktion. Några patienter uppgav att de drabbats av besvär 463 

såsom illamående (22 %), diarré (13 %) och kräkningar (17 %). Frekvent behov av nattlig 464 

urinering rapporterades av 27 % och sömnstörningar av 12 %. I studien av Winkler et. al 465 

(2010a) uttryckte patienter besvär över att de flera gånger om natten behövde kissa, vilket 466 

kunde bidra till sömnstörningar. 467 

Ett annat subtema som framkom var Att anpassa sig till nya matvanor. Patienter i studien 468 

av Winkler et. al. (2010b) uttryckte att de innan PN lade ständigt fokus på att äta och dricka 469 

för att upprätthålla vikten. Detta kunde för vissa patienter innebära en cirkel av att tvinga i 470 

sig mat, besvär från tarmarna, kräkningar, smärta och diarré som ledde till dehydrering, 471 

viktminskning och undernäring. Att äta för överlevnad innan PN var kopplat till undernäring 472 

och desperation, ångest och känsla av meningslöshet. Detta ätmönster var och starkt kopplat 473 

till låg livskvalitet på grund av oförmåga att jobba, att delta i dagliga aktivitet, minskad 474 

styrka, viktminskning och undernäring. Vidare i studierna av Winkler et. al. (2010a) och 475 
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Winkler et. al. (2010b) uttryckte patienter att då PN bidrog till att pressen att äta för 476 

överlevnad försvann kunde de äta för socialisering och nöje. Patienterna kunde uppleva att 477 

det var svårt att socialisera sig då många sociala evenemang kretsade kring mat. Vidare 478 

uttryckte patienter att äta för socialisering kunde bidra till förbättrad livskvalitet på grund av 479 

att de då lättare kunde delta i olika sociala evenemang. Liknande resultat kunde ses i studien 480 

av Winkler et. al. (2010a) där patienter berättade att god livskvalitet innebar att kunna äta 481 

vad de ville, när de ville. I studierna av Winkler et. al. (2010a), Winkler et. al. (2010b) och 482 

Tsang och Carey (2015) uppger patienter att de kunde känna sig nöjda med att äta små 483 

portioner då det bidrog till mindre obehag, både fysiskt och socialt. Liknande resultat ses i 484 

Winkler et. al (2010b) Tsang och Carey (2015) studier där patienter beskrev att de undvek att 485 

förklara sig för nya bekantskaper de gick ut och åt med gällande varför de inte åt en normal 486 

måltid. De beskrev att de hellre använde sig av olika ursäkter till varför de inte kunde äta 487 

normalt istället för att behöva förklara sig för att inte skapa en obekväm stämning hos 488 

sällskapet. Däremot upplevde de att de inte behövde ge förklaring på varför de inte åt när de 489 

var med sina närstående och kände därför mindre press att behöva äta. I Winkler et. al. 490 

(2010b) studien berättade några patienter att de kunde uppleva att matupplevelsen inte var 491 

densamma efter PN och upplevde att det var onödigt att spendera pengar på restauranger när 492 

näringen ändå inte kunde absorberas. I kontrast till detta beskrev patienterna i Tsang och 493 

Carey (2015) och Winkler et. al. (2010a) studier att trots oförmåga att absorbera näring 494 

kunde de uppskatta att äta för att känna smakerna och dofterna. 495 

5.3.2 Att uppleva parenteral nutrition som trygghet 496 

Ett subtema som framkom var Att känna trygghet. I studierna av Winkler och Smith (2015), 497 

Winkler et. al. (2010b), Winkler et. al. (2010a) och Tsang och Carey (2015) berättade 498 

patienter att de upplevde PN som en livräddande eller livsuppehållande behandling och 499 

refererade till PN som ett slags näringsmässigt skyddsnät eller livlina. Patienter refererade 500 

till katetern som PN tillsattes genom som en livlina och lyfte vikten av att säkerställa att den 501 

fungerade på ett säkert och korrekt sätt (Dreesen et. al., 2014). Vidare beskrev patienter att 502 

utan möjligheten att få PN skulle de inte överleva (Winkler et. al. (2010b), Winkler et. al. 503 

(2010a) och Tsang och Carey (2015). I studien av Winkler et. al. (2010a) beskrev patienter att 504 

de avskydde de medicinska omständigheter som orsakade deras behov av PN och att de 505 

skulle vara glada över att bli av med PN, men uttryckte förståelse för hur viktigt PN var för 506 

deras överlevnad. Patienterna upplevde även hanteringen och tekniska aspekterna med PN 507 

som besvärligt, men beskrev ändå att det var tack vare PN de var vid liv. I Winkler och Smith 508 

(2015), Winkler et. al. (2010b) och Winkler et. al. (2010a) studier berättade patienter att de 509 

upplevde trygghet och säkerhet i att få PN då de visste att deras vätske- och näringsbehov 510 

kunde tillfredsställas trots oförmåga att dricka, äta och absorbera näring. De kunde också 511 

känna trygghet och säkerhet i att de hade möjlighet att öka i vikt trots minskat vätske- och 512 

näringsintag (Winkler et. al., 2010b; Winkler et. al., 2010a). En patient i studien av Winkler 513 

et. al. (2010b) uttryckte att den energi och styrka som PN gav var mycket betydelsefull. Hon 514 

kände även trygghet i att slippa vara sängbunden och möjligheten att dra ned på frekvensen 515 

sjukhusbesök. Enligt patienter i studien av Winkler och Smith (2015) upplevdes en trygghet 516 

och säkerhet i att veta att PN uppfyllde deras näringsbehov, vilket vägde tydligt mer än den 517 

börda och känsla av att vara bunden som PN kunde medföra. Liknande resultat redovisades i 518 
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Winkler et. al. (2010a) studie där patienter uttryckte att oberoende av hur livskvaliteten 519 

upplevdes, menade patienterna det var bättre att vara vid liv och leva med PN i hemmet än 520 

att inte få PN och dö. 521 

Ett annat subtema som framkom var Att ha behov av stöd. Patienter berättade att stöd från 522 

andra personer kan vara till hjälp för att hantera PN, både psykiskt och emotionellt (Senesse 523 

et. al., 2015; Winkler et. al., 2010a; Dreesen et. al., 2013; Winkler & Smith, 2015; Dreesen et. 524 

al., 2014 & Tsang & Carey, 2015). Patienter i studien av Winkler och Smith (2015) och 525 

Dreesen et. al. (2013) upplevde att stöd från närstående var betydelsefullt vid förändringar i 526 

livsstilen och att närstående har en viktig roll i hushållet, samt i patientens vård. I studierna 527 

av Winkler och Smith (2015), Winkler et. al. (2010a) och Dreesen et. al. (2013) uttryckte 528 

patienter att träffa och prata med personer i liknande situationer eller som har haft liknande 529 

livserfarenheter var viktig för att känna sig normal. Att träffa personer som levde ett gott liv 530 

med PN kunde vara av hjälp för patienterna och inspirera dem att förbereda sig för ett liv 531 

med PN, samt lugna känslor som oro, rädsla och frustration. Liknande resultat kunde ses i 532 

Dreesen et. al. (2014) studie där patienter uttryckte att genom att få psykiskt stöd kunde det 533 

bidra till förbättrad livskvalitet. Patienter upplevde att själva ge stöd och rådgivning till andra 534 

i liknande situationer gav dem ökat självförtroende och ökad kunskap, samt bidrog till en 535 

känsla av normalitet (Winkler & Smith, 2015). Vidare i studierna av Winkler och Smith 536 

(2015) och Dreesen et. al. (2014) uttryckte patienter att en god relation och god 537 

kommunikation med vårdpersonal kunde bidra till förbättrad livskvalitet. De uttryckte även 538 

att få tillräcklig information och utbildning och möjlighet till assistans dygnet runt kunde ge 539 

ökad självsäkerhet. Winkler och Smith (2015) redovisade att patienter upplevde att få 540 

utbildning och kunskap om PN bidrog till ökad kompetens inom hanteringen av PN, vilket 541 

ledde till ökat självförtroende hos patienterna. I studien av Wong, Lucas och Wood (2018) 542 

berättade patienter att den utbildning om PN de fick på sjukhuset innan utskrivning inte var 543 

tillräcklig och förberedde dem inte för de utmaningar de mötte när de kom hem, exempelvis 544 

att behöva återintegrera sig i sin egen hemmiljö. 545 

5.3.3 Strävan efter att ha ett normalt liv 546 

Ett subtema som framkom var Att anpassa sig till en ny vardag. I Winkler och Smith (2015) 547 

och Winkler et. al. (2010a) studier beskrev de flesta patienter att de såg PN som hjälpsamt 548 

snarare än en börda. Patienterna uttryckte att de försökte att inte fokusera på de 549 

begränsningar och besvär som PN kunde medföra och hade en stark önskan att uppleva 550 

normalitet i livet. Detta innebar att de fick omdefiniera vad normalt innebar för dem i deras 551 

aktuella livssituation och hälsostatus. Vidare berättade patienter att de förminskade de 552 

begränsningar och besvär som PN kunde medföra för att kunna uppleva normalitet. Patienter 553 

beskrev att de antog vissa beteenden och rutiner för att skapa en känsla av normalitet. De 554 

beskrev hur de integrerade PN i deras dagliga liv genom att likställa infusionsrutinen med 555 

dagliga rutiner som att borsta tänderna. De flesta patienter uppgav att de accepterade de 556 

förändringar i livet som PN medförde och hanterade dessa genom att justera sina mål och 557 

förväntningar. Samt bemöta förändringarna med en positiv attityd och fokusera mer på vad 558 

de kunde göra än vad de inte kunde göra (Winkler & Smith, 2015; Winkler et. al., 2010a).  559 
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I studien av Wong, Lucas och Wood (2018) upplevde patienter att de var tvungna att 560 

integrera PN i deras dagliga aktiviteter och sociala liv, vilket innebar att de ständigt behövde 561 

anpassa eller förändra deras liv i hemmet och deras sociala liv. Vidare redovisade Tsang och 562 

Carey (2015) att patienter upplevde att trots de begränsningar som PN kunde medföra bidrog 563 

det även till en känsla av frihet och möjlighet till kontroll över deras liv. I studierna av 564 

Winkler och Smith (2015) och Winkler et. al. (2010a) visades det att huruvida patienter 565 

accepterade PN kunde bero på hur flexibla de kunde vara i planeringen av infusionsschemat 566 

för att bättre kunna passa sin livsstil och rutiner.  Patienter som var mer flexibla i 567 

planeringen av infusionsschema och som planerade runt deras livsstil upplevde att de lättare 568 

kunde delta i aktiviteter, anpassa sig i sociala situationer, resa och göra det de ville göra. 569 

Patienter som däremot var mer strukturerade och planerade sitt liv runt infusionsschemat 570 

kände sig mer begränsade och gick miste om många aktiviteter. I studierna av Winkler et. al. 571 

(2010a), Tsang och Carey (2015) och Winkler och Smith (2015) berättade patienter att de 572 

kunde uppleva ökad energi och styrka till följd av PN, vilket gav möjlighet till att delta i 573 

dagliga aktiviteter, hushållssysslor, sociala evenemang och arbete. Möjligheten att kunna 574 

delta i aktiviteter beskrevs av patienter vara betydelsefull för livskvaliteten. Den ökade 575 

energin upplevdes av patienter bidra till att de kunde uppleva sina mål i livet. Emellertid 576 

visades det i studierna av Winkler et. al. (2010a) och Winkler och Smith (2015) att trots att 577 

patienters energi och styrka ökade efter PN uppnådde de aldrig den nivå av energi, styrka och 578 

välmående de hade innan sjukdomen eller operationen. Patienter kunde känna sig svaga, 579 

utmattade och trötta efter en arbetsdag, efter hushållssysslor eller efter sociala sammanhang. 580 

Trots att de kunde känna sig missnöjda över detta hittade de sätt att kompensera för det, som 581 

att ta tupplurar eller att justera sina mål och förväntningar av vad de kunde uppnå snarare än 582 

att acceptera vad de inte kunde göra (Winkler et. al, 2010a). 583 

Ett annat subtema som framkom var Att vara självständig. I studien av Dreesen et. al. 584 

(2014) redovisades signifikant skillnad av upplevelsen av betydelsen av självständighet 585 

mellan patienter som behandlats en längre tid (>2 år) och patienter som behandlats en 586 

kortare tid (<2 år) (P=0.010). Patienterna som behandlats en kortare tid upplevde att 587 

självständigheten var av större betydelse för deras vård än vad patienterna som behandlats 588 

en längre tid gjorde. Senesse et. al. (2015) redovisade att 54 % av patienterna i studien 589 

uppgav att deras självständighet inte påverkades av PN och 80 % av patienterna i studien 590 

upplevde att PN hade haft en positiv inverkan på dem. Patienter som fått PN i mindre än två 591 

år definierade god livskvalitet som att kunna göra vad de normalt kunde innan, medan 592 

patienter som behandlats längre tid definierade god livskvalitet som att vara nöjd eller 593 

tillfredsställd med vad de kunde göra nu (Winkler et. al. 2010a). Vidare redovisades det att 594 

patienter som fått PN i 5–10 år upplevde sin livskvalitet som mindre tillfredsställande än 595 

patienter som behandlats kortare. I studien av Girke et. al. (2016) visade ingen signifikant 596 

skillnad i patienters fysiska funktion (P=0.17). I motsats till detta redovisade Cotogni et. al. 597 

(2017) signifikant förbättring av patienters fysiska funktion efter PN (P= <0.001). Vidare 598 

redovisade Winkler et. al. (2010a) och Tsang och Carey (2015) att de flesta patienter 599 

upplevde förbättrad livskvalitet i form av ökad energi, styrka, uthållighet och vikt och var 600 

nöjda över livskvaliteten jämfört när de var sjuka och inte hade PN. I studien av Senesse et. 601 

al. (2015) redovisade 37 % av patienterna i studien att de var nöjda med sin aktuella vikt, 602 

jämfört med 18 % vid början av behandlingen med PN. Patienter som blev beroende av PN 603 
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efter en akut händelse, exempelvis trauma, beskrev att deras livskvalitet var bättre innan PN 604 

(Winkler et. al. 2010a). Vidare redovisade Tsang och Carey (2015) att en patient i studien 605 

hade svårt att acceptera PN och jämförde sin livskvalitet mot en frisk persons. Patienten 606 

uttryckte förtvivlan över att inte kunna leva sitt liv som en normal frisk person. Patienters 607 

livskvalitet förbättrades signifikant (P=0.015) i studien av Girke et. al. (2016) och i studien av 608 

Senesse et. al. (2015) redovisades det att efter 28 dagar av behandling med PN rapporterade 609 

48 % av patienterna att de var nöjda med sin aktuella livskvalitet. Cotogni et. al (2017) 610 

redovisade en signifikant förbättring av livskvalitet efter PN (P= <0.001). 611 

Patienter uttryckte att tidslängden av infusionen var en bidragande faktor för livskvaliteten. 612 

Längre infusioner upplevdes av patienterna begränsa dem i planering av aktiviteter. Vidare 613 

redovisades att patienterna föredrog att få PN under natten då det gav upphov till lediga 614 

dagar (Winkler et. al., 2010a; Tsang och Carey, 2015). I likhet med detta sågs en signifikant 615 

skillnad i studien av Senesse et. al. (2015) mellan patienter som fick PN under natten och 616 

patienter som fick PN under dagen (P=0.0015) där patienter som fick PN under natten hade 617 

bättre livskvalitet. I Winkler och Smith (2015) studie uttryckte patienter att de kunde känna 618 

ett behov av att veta om behandlingen med PN var permanent eller temporär. De upplevde 619 

att om de visste att behandlingen var permanent kunde det hjälpa dem att hantera de 620 

psykosociala aspekterna av att vara beroende av PN. Vidare berättade patienter att trots att 621 

hoppades att behandlingen med PN skulle vara temporär uttryckte de att det inte skulle vara 622 

hela världen om den blev permanent (Winkler et. al. (2010a).  623 

6 DISKUSSION 624 

Nedan presenteras ett diskussionsavsnitt beträffande val av syfte, metod, resultat och 625 

slutligen en etikdiskussion. 626 

6.1 Diskussion av skillnader och likheter i syfte och metod 

Den främsta likheten i resultatet som visas på syftena i artiklarna är huruvida parenteral 627 

nutrition (PN) påverkar livskvaliteten och ses tydligt på sju av tio artiklar. (Girke et. al., 2016; 628 

Winkler et. al., 2010a; Winkler et. al., 2010b; Dreesen et.al., 2013; Cotogni et.al., 2017; 629 

Senesse et. al., 2015; Tsang, & Carey., 2015). Skillnaderna blir att de fyra kvantitativa 630 

artiklarna som är inräknade inte kan ge djupare svar på upplevelser i form av berättelser eller 631 

citerade svar gentemot de resterande fyra kvalitativa artiklarna. Två andra artiklar har i syftet 632 

likheter med att de undersöker hur det är att leva med specifikt tekniken som tillhör PN 633 

(Winkler & Smith, 2015; Wong et. al, 2018). Tre av studierna handlade om benigna 634 

sjukdomar (Girke et. al., 2016; Cotogni et.al., 2017; Senesse et. al., 2015).  Medan resterande 635 

handlade om patienter med tarmsvikt eller stomi. Samtliga artiklar användes i resultatet 636 

undersökte patienter som behandlades med PN i hemmet. Något som skiljde mellan 637 
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artiklarna var de inklusionskriterier som patienterna var tvungna att uppfylla för att 638 

inkluderas i studierna. I några artiklar inkluderades alla patienter på ett sjukhus som 639 

behandlades, medan i andra artiklar inkluderades endast patienter som led av benign 640 

sjukdom (Dreesen et.al., 2015) eller endast patienter som behandlats med PN under en 641 

kortare tid (Dreesen et.al., 2013). Även exklusionskriterier kunde variera mellan artiklarna. I 642 

en studie exkluderades patienter med depression och patienter i palliativ vård (Winkler et.al., 643 

2010a), i en annan exkluderades patienter med nedsatt medvetande (Wong et. al., 2018) och 644 

i tre andra artiklar exkluderades patienter som förväntades överleva mindre än två månader 645 

(Girke et.al., 2016; Cotogni et.al., 2017; Senesse et.al., 2015). Polit och Beck (2004) menar att 646 

inklusions- och exklusionskriterier många gånger speglar överväganden, exempelvis 647 

kostnader och praktiska aspekter, snarare än materiella eller teoretiska intressen. 648 

I alla de kvalitativa artiklarna som användes till resultatet användes semistrukturerade 649 

intervjuer för datainsamlingen och fyra av dessa beskrev att intervjuerna inkluderade öppna 650 

frågor och följdfrågor (Winkler & Smith, 2015; Wong et. al., 2018; Winkler et.al., 2010b; 651 

Dreesen et.al., 2013; Winkler et.al., 2010a; Tsang & Carey, 2015). Polit och Beck (2004) 652 

menar att denna typ av intervjuer säkerställer att forskarna erhåller all data som behövs och 653 

ger den intervjuade frihet att svara med sina egna ord, förklara så detaljrikt som de vill och få 654 

utrymme att ge förklaringar och exempel. Vidare lyfter Polit och Becker (2004) att målet med 655 

följdfrågor är att ge möjlighet till utförlig och detaljerad information om det område som 656 

undersöks. I alla artiklar redovisas det att intervjuerna spelades in och transkriberades 657 

därefter ordagrant. Polit och Beck (2004) menar att ordagrann transkribering är ett centralt 658 

steg i att förbereda data inför analys och det krävs att forskare försäkrar sig om att 659 

transkripten stämmer, att de på ett riktigt sätt återspeglar hela intervjuupplevelsen och att de 660 

understödjer analysen. I alla de kvantitativa artiklarna som användes till resultatet använde 661 

frågeformulär för datainsamlingen och i en av artiklarna användes därutöver strukturerade 662 

telefonintervjuer. I två av studierna användes EORTC-QOL-C30 questionnaire (quality of life 663 

score of the European Organization for Research and Treatment of Cancer). Detta är ett 664 

frågeformulär med 30 punkter som är specifikt cancerpatienter. Det innefattar skalor på 665 

olika funktioner, ekonomiskt välmående och allmän livskvalitet. (Girke et.al., 2016; Cotogni 666 

et.al., 2017). 667 

Fem av de sex kvalitativa artiklarna använde datahanteringsprogrammet Nvivo till data från 668 

transkripten. (Winkler & Smith, 2015; Winkler et. al., 2010b; Dreesen et.al., 2013; Winkler 669 

et.al., 2010a; Tsang & Carey, 2015). Schliefer och Carey (2014) använde the Statistical 670 

Package for Social Sciences verision 18 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) och Senesse et.al. 671 

(2015) använde SAS software för att mata in och analysera data. Polit och Beck (2004) 672 

beskriver att datahanteringsprogram förenklar analysprocessen och ger möjlighet till faktisk 673 

analys och integration av data. 674 

6.2 Diskussion av skillnader och likheter i resultat 

Under subtemat Att känna trygghet framgick det att patienter kunde uppleva PN som en 675 

trygghet och såg det som ett slags näringsmässigt skyddsnät. Det framgick även att patienter 676 
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uttryckte förståelse för att det var tack vare PN som de var vid liv och att inte skulle överleva 677 

utan det. Tidigare forskning av Orrevall et. al. (2005) visar att även närstående kan känna 678 

trygghet i att patienternas näringsbehov kan uppfyllas med PN och att pressen att äta kunde 679 

minska på grund av detta. van der Riet et. al. (2008) redovisade att möjligheten att patienter 680 

i livets slut kunde få i sig vätska och näring var mycket betydelsefullt för närstående och 681 

kunde relatera PN till omvårdnad, välbefinnande och medlidande. Subtemat Att känna 682 

trygghet visade att en patient även upplevde energin som PN kunde ge som en trygghet 683 

eftersom det ledde till färre besök på sjukhuset och att slippa vara sängbunden. Enligt 684 

tidigare forskning kunde även närstående uppleva den ökade energi som PN medförde som 685 

en positiv aspekt (Orrevall et. al., 2005). Även sjuksköterskor kunde uppleva ökad energi som 686 

en effekt av PN (Holmdahl et. al., 2013). Subtemat Att känna sig begränsad visade att Flera 687 

patienter uttryckte oro och ångest över olika risker för komplikationer relaterade till PN, 688 

exempelvis kateterrelaterade infektioner. Enligt Staun (2009) bör åtgärder tas för att 689 

säkerställa att infarterna för infusionerna kan användas så länge som möjligt med tanke på 690 

att risker för komplikationer och att förlust av venös åtkomst bidrar till direkt livshotande 691 

följder för patienter som är beroende av PN. 692 

Subtemat Att känna sig begränsad visade att patienter på flera sätt kunde känna sig 693 

begränsade av PN. Detta kan kopplas till Erikssons (2014) beskrivning av hälsa som inte 694 

innebär samma sak för alla människor och är i relation till olika faktorer och kontext. Att ha 695 

hälsa innebär nödvändigtvis inte frånvaro av sjukdom och att vara hälsa innebär att uppleva 696 

sig själv som en hel människa (Eriksson, 2014). Flera patienter beskrev att dem kände sig 697 

bundna av PN. Det kunde vara att de kände sig bundna till sitt hem på grund av 698 

infusionsrutinen. I tidigare forskning av Orrevall et. al. (2005) redovisades att närstående 699 

kunde uppleva de frekventa hembesöken av vårdpersonalen som besvärande och att de 700 

kunde störa familjelivet, vilket kan tolkas som att det upplevdes som begränsande. 701 

Närstående beskriver även att det är av betydelse att sträva efter så få kvällar som möjlig med 702 

infusion i veckan, då dessa lediga kvällar gav möjlighet att lämna hemmet och bidra till ett 703 

mer avslappnat familjeliv (Orrevall et. al., 2005). Subtemat Att känna sig begränsad 704 

Resultatet visade att patienter kunde uppleva många fysiska, emotionella och praktiska 705 

bekymmer relaterade till PN, till exempel social isolering och depression. Detta kan ses i 706 

relation till Eriksson (2015) beskrivning av lidande där lidandet ses som en kamp där man 707 

antingen är med eller ger upp. Lidandet kan vara en plåga för människan, men om hon 708 

infinner hopp och vilja kan en väg skapas bort från det onda och mot det goda (Eriksson, 709 

2015). 710 

Under subtemat att anpassa sig till en ny vardag visade det sig att patienter strävade efter 711 

att uppleva normalitet i livet trots PN, men för att göra detta behövde de finna en ny 712 

definition på vad som var normalt för dem. Genom att bemöta förändringarna med en positiv 713 

inställning kunde patienterna fokusera mer på vad de kunde göra istället för vad de inte 714 

kunde. Kopplat till bakgrunden gällande närståendes perspektiv visades det på att de 715 

upplevde det som tillfredsställande att patienterna kunde vårdas hemma, men att de ansåg 716 

hanteringen av PN jobbig. Detta kunde bero att kunskapen inte upplevdes vara tillräcklig 717 

eller att det upptog mycket tid i vardagen. Trots det var det viktigt för närstående att vara 718 

närvarande och förstående av situationen för patienten och familjens skull (Smith et. al., 719 

1993; Winkler et. al., 2014). Medlidande som Eriksson (2015) nämner kan kopplas hit då 720 
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närstående lade sina egna intressen åt sidan och valde att infinna sig i patientens lidande för 721 

att vinna kampen som skulle leda till frihet. Acceptansen av behandlingen kunde utspela sig 722 

olika beroende på hur lång tid som gått. De som haft PN en längre tid fann anpassningen 723 

mindre jobbig genom en flexibilitet i vardagen. Eriksson (2014) nämner att vara hälsa 724 

betyder att uppleva sig själv som en hel människa men att hälsan som helhet inte innebär 725 

samma sak för alla människor. Det kan kopplas till patienternas upplevelse av att de nya 726 

rutiner och anpassningar som PN medförde behövde fungera i just deras liv. I bakgrunden 727 

beskrev sjuksköterskorna vikten med att berömma närståendes insatser, förmedla kunskap 728 

och öka både patienters och närståendes förståelse inför vårdsituationen (van der Riet et. al., 729 

2008). Detta ansågs upprätthålla motivationen enligt (Smith et. al., 1993). Enligt Eriksson 730 

(2014) inte är möjligt att ge hälsa åt någon annan, men det går att hjälpa människan att vara i 731 

hälsa, vilket sjuksköterskorna ville sträva efter. 732 

Subtemat Att anpassa sig till en ny vardag uppgav att de patienter som fick PN under hade 733 

bättre livskvalitet än de som intog behandlingen under dagen. Detta kan kopplas i relation till 734 

Erikssons (2014) beskrivning av problem. Om problemen förblir olösta kan dessa hindra 735 

människan att fortsätta leva och utvecklas som en hel människa. Patienterna som ville utföra 736 

olika aktiviteter upplevde det därmed möjligt och att PN inte skulle vara ett hinder. 737 

Närstående uttryckte också att nattetid var den bästa tiden då det gav möjlighet att åka 738 

hemifrån utan bekymmer under dagen, vilket bidrog till ett positiv familjeliv (Orrevall et. al., 739 

2005). Under subtemat Att vara självständig visade sig det att patienter som behandlats en 740 

kortare tid än två år upplevde en större betydelse över självständighet än de som behandlats 741 

längre. Genom att känna sig starkare fysiskt upplevdes livskvaliteten öka då energin som PN 742 

gav gjorde det möjligt för patienterna att utföra tidigare aktiviteter. Det bidrog till att 743 

självständigheten blev central för att patienter skulle känna att deras liv kunde upplevas som 744 

normalt igen. Kopplat till Eriksson (2014) definition av hälsa som beskrivs som en process 745 

inom människan som är dynamisk där fler olika faktorer och omständigheter är involverade. 746 

Denna rörelse av hälsa menas på att människan upplever en livskraft och delaktighet som ger 747 

form för sitt eget liv och sin hälsa. Under subtemat Att anpassa sig till nya matvanor visade 748 

resultatet att patienter valde att delta i sociala tillställningar, trots att de innefattade mat, 749 

upplevdes av patienterna som viktigt för att bibehålla normalitet i livet. Detta kunde ses som 750 

en utmaning, men att de valde att delta ändå. De anpassade sig till de nya förhållandena, 751 

såsom att äta mindre portioner eller att äta innan, för att undvika exempelvis magbesvär. 752 

Trots oförmåga att absorbera näring ansågs patienterna uppskatta att äta för att känna 753 

smakerna och dofterna. I bakgrunden påvisas delade tankar kring förhållandet till mat för 754 

närstående till patienterna på grund av hur matkulturen ser ut i familjerna. Närstående 755 

kunde uppleva att deras kontrollbehov minskade till följd av PN och att måltiderna kunde 756 

kännas avslappnade och mer behagliga (Orrevall et. al., 2005). Medan andra kunde uppleva 757 

en stress då mat sågs som ett uttryck av kärlek och att med PN kunde det inte uppfyllas på 758 

samma sätt (van de Vathorst (2014). Vidare kopplat till patienternas livskvalitet sågs det 759 

under subtemat Att ha behov av stöd att den upplevdes den även öka när ett gott samarbete 760 

med vårdpersonalen existerade. Detta kan kopplas till ICN:s etiska kod som beskriver att 761 

sjuksköterskan ansvarar för att information ska delges på korrekt sätt för samtycke av 762 

vården, på ett kulturellt anpassat sätt (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017b). I framtiden bör 763 

relationen mellan sjuksköterskor och patienter fortsätta utvecklas så att en trygg zon kan 764 
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skapas för utbyte och lärdom. Eriksson (2014) nämner att begreppen ansa, leka och lära är 765 

centrala i vårdprocessen. Detta kan även göra så PN avdramatiseras när information och 766 

tidig kunskapsinlärning kan öka patienternas självkänsla och självständighet i tidigare skede. 767 

Detta kan kopplas till att sjuksköterskan har även ett personligt ansvar att förnya egen 768 

kunskap för att ständigt förbättra och upprätthålla sin yrkeskompetens. I bakgrunden 769 

uttryckte sjuksköterskor att närkontakten som utspelade med dagliga hembesöken spelade 770 

stor roll för relationen mellan sjuksköterskan, närstående och patienten. 771 

Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor bekräftar samrådet med att 772 

partnerskap med närstående och patienter är utgör grunden för att vården ska kunna utföras 773 

på bästa sätt (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017a). Något som också var återkommande var 774 

patienternas tacksamhet av närståendes relationer, vilka sågs som centrala för att känna 775 

motivation och trygghet. Patienterna uttryckte även att genom kommunikation tillsammans 776 

med andra människor som har PN kunde de känna sig mindre ensamma och mer förstådda. 777 

Självsäkerhet och motivation tillkom vid gruppträffar och ökade acceptansen för PN. 778 

 779 

6.3 Metoddiskussion 

Vid bedömning av ett arbetes vetenskapliga kvalitet kan begreppen tillförlitlighet, 780 

överförbarhet och giltighet användas. Med tillförlitlighet menas att det tydligt framkommer 781 

att den kunskap som skapats är rimlig och att resultatet äger giltighet (Mårtensson & 782 

Fridlund, 2017). Polit och Beck (2012) menar även att för att ett arbete ska vara trovärdigt 783 

ska data vara sanningsenlig och att resultatet inte lyfts utifrån författarnas egna åsikter. 784 

Genom att författarna förde en diskussion innan arbetet påbörjades kring eventuella 785 

fördomar och förförståelse för problemområdet och därmed ökade medvetenheten om dessa 786 

minskade risken att resultatet skulle påverkas av dem. Friberg (2017) nämner också att det 787 

kan finnas en risk att sina egna ståndpunkter kan bli inblandade genom att välja artiklar 788 

selektivt utifrån egna åsikter. Författarna har därmed varit noga med att detta inte ska 789 

uppstå och genom hela examensarbetet arbetat utifrån det. 790 

Initialt valdes litteraturstudie med kvalitativ ansats enligt Evans (2002) som metod för detta 791 

arbete, då syftet till en början var “att beskriva patienters erfarenheter av att leva med 792 

parenteral nutrition med palliativ vård i hemmet”. Efter litteratursökning i olika databaser 793 

bedömdes det att antalet kvalitativa artiklar som svarade på syftet var få för att skapa ett 794 

resultat. Författarna beslutade även att utesluta palliativ i syftet och i sökorden för 795 

datainsamlingen. Detta på grund av att det inte påträffades tillräckligt många artiklar som 796 

svarade på det tidigare syftet. Eftersom en kvalitativ litteraturstudie kräver att endast 797 

kvalitativa artiklar analyseras togs beslutet att istället använda en allmän litteraturöversikt 798 

enligt Friberg (2017) som metod och därmed ändrades även syftet till “att skapa en översikt 799 

av patienters upplevelse av att leva med parenteral nutrition i hemmet.” Genom att använda 800 

sig utav både kvalitativa och kvantitativa artiklar skapas en bredare vy av forskningsresultat. 801 

En litteraturöversikt skapar enklare väg till ett tydligt resultat med fler beståndsdelar som 802 

blir till en helhet (Polit & Beck, 2012). 803 
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Svagheterna med denna metod för arbetet var att i de kvantitativa artiklarna används 804 

strukturerade mätningar eller observationer som Billhult (2017) nämner som numerisk data 805 

för att finna svar på forskningsfrågor. Detta gentemot de kvalitativa artiklarna som ger 806 

utförliga svar utifrån deltagarnas erfarenhet i form av intervjuer (Henricson & Billhult, 2017). 807 

Därmed för detta arbete blev inte patienternas erfarenheter beskrivet på djupet i alla artiklar. 808 

Samtidigt blev styrkan just att en övergripande översikt kunde skapas utifrån olika material 809 

och analyser. Sökningen skedde i två olika databaser som innefattade fokus på omvårdnad. 810 

Detta för att få många olika resultat som möjligt vilket Henricson (2017) bekräftar samt att 811 

det stärker validiteten. Samtliga artiklar som hittades kunde finnas i båda databaser samt 812 

under samma sökordskombinationer menar Henricson (2017) på att det skapar en 813 

sensitivitet och som i sin tur gör resultatet mer trovärdigt. Anledning till att sökningarna 814 

begränsades till 10 år var på grund av att forskning uppdateras och äldre artiklar än så blev 815 

inte relevant. För att undvika artiklar som inte var skrivna på engelska valdes den 816 

begränsningen. Detta då författarna inte ansåg att andra språk var aktuella och Östlund 817 

(2017) tar upp att det kan vara relevant ifall man inte kan bemästra andra språk. Vidare 818 

rekommenderas att använda sig av lexikon ifall engelskan blir svårhanterad. Detta kunde 819 

ibland vara till hands och valet av lexikon blev svensk MeSH. Peer Review innebär att man 820 

kritiskt granskat artiklar för att visa på att de uppfyller vetenskapliga krav (CODEX, 2018c). 821 

Därför valdes den som en sista avgränsning för att artiklar som inte var av vårdvetenskaplig 822 

kvalité skulle visas. Dock menar Östlundh (2017) att man bör vara aktsam trots 823 

avgränsningen och att genom manuell granskning upptäcker man ifall en artikel är 824 

vetenskaplig. Det kan vara genom att se sidantalen som aldrig kan vara av en eller två sidor. 825 

Samt på språket, de flesta skrivs på engelska vilket anses som trovärdigt. Detta gjordes även 826 

genom att se om en doi-kod var tillgänglig och fler artiklar som ansågs relevanta och saknade 827 

det blev då exkluderade. 828 

Giltighet innebär säkerheten att data och att tolkning av denna är sanningsenlig (Polit & 829 

Beck, 2012). Giltigheten i arbetet visas på att arbetet är väl strukturerat och enkelt att följa, 830 

då genom löpande text och i bilagor (se bilaga B). Författarna har även gjort en noga 831 

referenshantering för noggrannhet. Inför analysen av artiklarna lästes dessa av båda 832 

författarna flera gånger och relevanta stycken ur texten dokumenterades. Genom att båda 833 

författarna gjorde detta ansågs det minska risken för att relevant information från skulle 834 

missas och ge en mer nyanserad helhetsbild och förståelse för artiklarna. Data som fördes in i 835 

översiktstabeller utfördes separat då det bedömdes vara mest effektivt tidsmässigt. Detta kan 836 

leda till att relevant data från artiklarna kan missas och inte förs in i tabellen. En genomgång 837 

av tabellen utfördes därför gemensamt för att säkerställa att all relevant data var inkluderad. 838 

Genom att analysera studiernas syfte och metod synliggjordes vad och vilka som undersöktes 839 

och varför de undersöktes. En styrka i arbetet var att resultaten påvisade erfarenheter av 840 

både kvinnor och män så att båda könen inkluderades, vilket gav en bredare helhetssyn. Det 841 

uppstod vissa svårigheter att hitta lämpliga rubriker till de textstycken som skulle fungera 842 

som teman. Rubrikerna önskades spegla vad som presenteras i nedanstående text och skulle 843 

vara överensstämmande med texten. Vissa stycken i resultatet ansågs kunna vara lämpliga 844 

under flera rubriker i resultatet, men bedömdes vara mest relevanta under den rubrik de 845 

presenteras. 846 
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Polit och Beck (2012) beskriver att överförbarhet innebär i vilken grad resultatet kan 847 

överföras till andra grupper och sammanhang. För att kunna avgöra resultatets överförbarhet 848 

är det viktigt att resultatet tydligt är beskrivet (Polit & Beck, 2012). Överförbarheten i arbetet 849 

visas genom att forskningen är gjord runt om i hela världen vilket stärker utsträckningen av 850 

likadana vårdkontext. Forskningarna har även gjorts på både män och kvinnor, samt på olika 851 

sjukdomar relaterade med PN vilket vidgar forskningen. 852 

6.4 Etikdiskussion 

Innan arbetet påbörjades förde författarna diskussion om förförståelse för problemområdet. 853 

Eventuella erfarenheter och förutfattade meningar om ämnet diskuterades och reflekterades 854 

över. Enligt Priebe och Landström (2017) avser förförståelse det att vi har kunskap om 855 

många olika saker innan en studie inleds. Det kan vara sådant vi lärt oss under utbildningen, 856 

men kan även gälla värderingar och erfarenheter som medförts från livet utanför 857 

utbildningen. Enligt Henricson (2017) kan diskussion och reflektion över förförståelsen med 858 

medförfattaren begränsa dess inverkan på resultatet. Forskarna har ett ansvar så forskningen 859 

blir av hög kvalitet och inte påverkad av egna åsikter eller andra yttre faktorer som kan ge 860 

osanna resultat. Det är av vikt att det som redovisas inte är stulet från andra och att 861 

resultaten visas öppet hur forskarna gått till väga. CODEX (2018b) menar på att fusk, plagiat 862 

och fabricering av data är förbjudet. Förvrängning av forskningsprocessen av till exempel 863 

metod som modifieras bryter även mot lagen av god sed i forskningen. Arbetet har därmed 864 

bearbetats noga och tidigare forskning har inte blivit förvrängt eller ändrat meningsfullheten 865 

av författarna. Därför har översättningar från svenska till engelska även varit viktigt för att 866 

formulera ordval i störst mån korrekt. Vid publicering av forskningen kommer andra 867 

forskare kunna se arbetet vilket CODEX (2018a) styrker att andra därmed kan påpeka 868 

misstag eller synpunkter, vilket innebär att granskningen aldrig tar slut och kan göras av flera 869 

olika parter. 870 

7 SLUTSATS 871 

Syftet med detta arbete var att skapa en översikt av patienters upplevelse av att leva med 872 

parenteral nutrition i hemmet. I resultatet framkom det att parenteral nutrition (PN) kan 873 

upplevas som begränsande. Patienter kunde uppleva en känsla av att vara bundna av olika 874 

anledningar och kunde uppleva det som besvärligt att integrera PN i det dagliga livet. Detta 875 

kunde bidra till att patienter upplevde försämrad livskvalitet. Trots detta såg patienterna på 876 

behandlingen som något de behövde för att överleva, vilket bidrog till att enklare kunna 877 

acceptera de förändringar som PN medförde. Resultatet visade även att patienter strävade 878 

efter att uppnå normalitet i livet, vilket också kunde bidra till att lättare kunna acceptera PN. 879 

Att fortfarande kunna delta i sociala tillställningar var viktigt för fler av patienterna för att 880 

bibehålla livskvaliteten. I resultatet visades även att en trygghet förekom i att näringsbehoven 881 
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uppfylldes trots oförmågan att inta föda och vätska oralt. Detta bidrog till att pressen 882 

minskades över att äta för överlevnad. Behandling med PN kan vara livsavgörande för 883 

patienter och kan medföra positiva effekter på deras livskvalitet, såsom ökad energi och 884 

känsla av trygghet. En viktig slutsats är att en god relation mellan patient och närstående och 885 

sjuksköterskor är viktig för patienters livskvalitet. 886 

7.1 Vidare forskning 

Författarna anser att sjuksköterskors och patienters upplevelser av PN i hemmet var relativt 887 

tunt beforskat. Det upplevdes finnas mer forskning om problemområdet ur närståendes 888 

perspektiv. Därför är ett förslag till vidare forskning ur patienters och sjuksköterskor 889 

perspektiv för att bredare perspektiv av hur behandling av PN i hemmet kan upplevas. Detta 890 

kan bidra till att mer förståelse kring hur behandlingen med PN i hemmet kan förbättras. 891 

Resultatet visar att patienter upplever att stödet från sjukvården är betydelsefullt för deras 892 

vård. Därför krävs det ytterligare forskning som kan ge större kunskap och bidra till 893 

förbättrad sjukvård. 894 
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diarré, att ha stomi och 

möjligheten till flexibilitet i 

infusionsschemat. Det fanns en 

stark önskan att uppnå normalitet 

i livet hos deltagarna. 

8. Cotogni, P., De 

Carli, L., Passera, 

R., Amerio, M.L., 

Agnello, E., Fadda, 

M., Ossola, M., 

Monge, T., De 

Francesco, A. & 

Bozzetti, F., 2017, 

A Longitudinal 

study of quality of 

life in advanced 

cancer patients on 

home parenteral 

nutrition,  

Cancer Med., 

Italien. 

 

Syftet med studien 

var att analysera 

livskvalitén hos 

patienter med 

avancerad cancer 

med parenteral 

nutrition i hemmet, 

samt undersöka ifall 

kombinationen med 

cancerbehandlingar 

kopplas med 

ändringar av 

livskvalitén 

Kvantitativ. 

En prospektiv, longitudinell 

observation på en 

dubbelcenter studie. 

111 vuxna cancerpatienter 

som var kandidater till HPN 

efter indikationerna av de 

europeiska riktlinjerna 

inskickades i följd deltog. För 

livskvalité-analys fylldes ett 

frågeformulär på parenteral 

nutrition i hemmets start och 

efter 1, 2, 3 och 4 månader, 

och resultatändringar över 

tid analyserades med en 

univariat analysmetod. 

Cancerdiagnoser omfattade 

pankreas (n = 14), kolorektal (n = 

11), äggstock (n = 6), bilaga (n = 

5), mage (n = 4) och andra (n = 

12). Genomsnittlig viktminskning 

6 månader före HPN var 13,2 kg 

(16,9%). Genomsnittlig vikt vid 

initiering av HPN var 62,2 kg. 

Hos patienter med tillgänglig 

uppföljningsdata efter 1 månad (n 

= 39) var det en signifikant 

förbättring av vikt (61,5 till 63,1 

kg, p = 0,03) från baslinjen. På 

samma sätt, efter 2 månader (n = 

22) var det en förbättring av 

global livskvalité (37,1 till 49,2, p 

= 0,02), vikt (57,6 till 60 kg, p = 

0,04) och KPS (63,2 till 73,2; p ) 

från baslinjen. Slutligen, efter 3 

månader (n = 15) var det en 

förbättring av global livskvalité 

(30,6 till 54,4, p = 0,02), vikt (61,1 

till 65,9 kg, p = 0,04) från 

baslinjen. Vid GEE-analysen var 

varje 1 månad HPN 

9. Senesse, P., 

Tadmouri, A., 

Culine, S., Dufour, 

De Patric., Seys, P., 

Radji, A., Rotarski, 

M., Balian, A., & 

Chambrier, C., 

Syftet med studien 

var att 1) Utvärdera 

inverkan av 

parenteral nutrition i 

hemmet på 

livskvalitén 2) 

Utvärdera ändringar 

Kvantitativ 

En prospektivt observerande 

på multicenterstudie. 

Inklusionskriterier var vuxna 

patienter med 

gastrointestinal cancer, för 

Studien omfattade 370 patienter 

med gastrointestinal cancer. HPN 

indikerades för cancerrelaterad 

undernäring hos 89% av 

patienterna och användes som ett 

komplement till oralt intag i 84%. 

Efter 28 dagars parenteral intag 
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2015, A 

Prospective 

Observational 

Study Assessing 

Home Parenteral 

Nutrition in 

Patients With 

Gastrointestinal 

Cancer: Benefits 

for Quality of Life, 

Journal of pain 

and symptom 

mangegment, 

Frankrike. 

i nutritionsstatus 3) 

Utvärdera 

ombudsuppfattning 

av patientens 

välmående 

vilken parenteral nutrition i 

hemmet indikerades och 

ordinerades i minst 14 dagar. 

Läkaren, patienten och en 

familjemedlem 

kompletterade frågeformulär 

vid inklusion och 28 dagar 

senare. 

Data analyserades med hjälp 

av SAS® software (SAS 

Institute, Inc., Cary, NC).  

ökade den globala livskvalitén 

signifikant (48,9 vid inklusion vs 

50,3, P = 0,007). Patienternas 

vikt förbättrades signifikant med 

2,7% (P <0,001). Risken för 

näringsrisker minskade också 

signifikant (3,2 ± 1,1 vs 2,8 ± 1,3, 

P = 0,003). 

10. Tsang, P.Y., & 

Carey, S., 2015, 

Impact of home 

parenteral 

nutrition on daily 

life: A qualitative 

study of eight 

patients, Nutrition 

& Dietetics, 

Australien. 

Syftet med studien 

var att utforska 

inverkan av 

parenteral nutrition i 

hemmet i det dagliga 

livet med en 

kohortstudie av 

australienska 

patienter 

Kvalitativ. 

Halvstrukturerade fysiska 

intervjuer eller intervjuer via 

telefon genomfördes. 

Alla åtta patienter som fick 

parenteral nutrition i 

hemmet från ett stort tertiärt 

sjukhus rekryterades. Frågor 

för intervjun inkluderade 

inverkan av parenteral 

nutrition i hemmet på deras 

liv i allmänhet, deras 

matvanor, det sociala livet 

och livskvalitén. En induktiv 

metod för tematisk analys 

användes. 

Analyser visade att deltagarna 

känner att parenteral nutrition i 

hemmet har många restriktioner 

på grund av stränga regimer och 

begränsningar för att kunna delta 

i aktiviteter som simning och 

resor. Trots dessa restriktioner 

kände patienterna att parenteral 

näring hade förbättrat 

livskvaliteten och det ses som en 

livräddande intervention. Ätvanor 

ändrades på grund av medicinska 

tillstånd snarare än på grund av 

hemma-parenteral näring. 

Deltagarnas sociala liv påverkades 

inte i stor utsträckning. 
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BILAGA C. KVALITETSGRANSKNING 

Kvalitativ       

Art. Nr 1. 2. 4. 7. 8. 11. 

Är problemet tydligt 

formulerat? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är syftet tydligt 

formulerat? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är metoden tydligt 

beskriven? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är 

undersökningspersonerna 

tydligt beskrivna? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är analysprocessen tydligt 

beskriven? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är resultatet tydligt 

beskrivet? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Har resultatet tolkats? Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Har några argument 

framförts? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns det några etiska 

resonemang? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns det en 

metoddiskussion? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 

     

      

Kvantitativ      

Art. Nr 3. 5. 6. 9. 10. 

Är problemet tydligt 

formulerat? 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Är syftet tydligt 

formulerat? 

Ja Ja Ja Ja Ja 
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Är metoden tydligt 

beskriven? 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Är 

undersökningspersonerna 

tydligt beskrivna? 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Är analysprocessen tydligt 

beskriven? 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Är resultatet tydligt 

beskrivet? 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Har resultatet tolkats? Ja Ja Ja Ja Ja 

Har några argument 

framförts? 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns det några etiska 

resonemang? 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns det en 

metoddiskussion? 

Ja Ja Ja Ja Nej 
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