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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Artificiell nutrition är en behandling som innebär att patienter får näring 

antingen via en sond eller intravenöst. Tidigare forskning visar att patienter och anhöriga 

upplever brister kring stödet i deras nya vardag där patienten får artificiell nutrition i livets 

slutskede. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter som får 

artificiell nutrition i livets slutskede. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats och 

beskrivande syntes där tio artiklar har analyserats. Resultat: Analysen resulterade i två teman 

och fyra subteman. Det första temat var Kommunikationens betydelse med tillhörande 

subteman: Att kommunicera med patienter och anhöriga samt Att vara i en etisk svår 

situation. Det andra temat som framkom var Relationens betydelse med tillhörande 

subteman: Att sträva efter en god vårdrelation samt Att möta anhöriga. Slutsats: 

Behandling med artificiell nutrition i livets slutskede medför att sjuksköterskor behöver 

hantera både patienters och anhörigas olika åsikter, önskemål och känslor. Om sjuksköterskor 

inte tar hänsyn till dessa aspekter kan sjuksköterskorna orsaka ett lidande för 

patienterna.            

 

Nyckelord: Erfarenheter, nutrition, palliativ vård, sjuksköterskor 

  



ABSTRACT 

Background: Artificial nutrition and hydration is a treatment that means that the patients 

gets their nutrition through a feeding tube or by intravenous administration. Previous research 

has shown that patients and relatives experience lack of support in their daily life where the 

patient receives artificial nutrition and hydration in the end of life. Aim: To describe the nurses 

experiences of caring for patients who gets artificial nutrition and hydration in the end of life. 

Method: A literature study with a qualitative term with descriptive synthesis of ten articles 

were analyzed. Results: The analysis resulted in two themes and four subthemes. The first 

theme was The importance of communication, which contained two sub-themes: To 

communicate with patients and relatives and To be in an ethical difficult situation. The 

second theme that emerged was The importance of the relationship, that contained the 

following two sub-themes: To strive for a good care relationship and To meet the relatives. 

Conclusion: Treatment with artificial nutrition and hydration in the end of life is causing that 

the nurses needs to cope with both the patients’ and their relatives’ different opinions, wishes 

and feelings. If the nurses don’t take these aspects into account, they could potentially cause a 

suffering for the patients.  
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1 INLEDNING 

Från Mälardalens Högskola, Akademin för hälsa vård och välfärd med fokus på vårdvetenskap 

med inriktning mot omvårdnad, presenterades det förslag gällande intresseområden att skriva 

examensarbeten om. Det valda intresseområdet kommer ursprungligen från Landstinget 

Sörmland och området har sin grund i patienters upplevelser av att inte få äta eller dricka. Ett 

eget syfte formulerades utifrån valt område och examensarbetet kommer således att inrikta sig 

mot sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter som får artificiell nutrition i livets 

slutskede.   

 

I yrket som undersköterska inom kirurgisk vård respektive psykiatrisk vård, likväl inom 

verksamhetsförlagd utbildning har författarna till examensarbetet i viss omfattning 

erfarenheter av att vårda patienter som behandlats med artificiell nutrition i livets slutskede. I 

vårdandet av dessa patienter väcktes en nyfikenhet kring ämnet, då alla patienter och deras 

anhöriga haft olika uppfattningar och värderingar gällande om patienten ska behandlas med 

artificiell nutrition eller inte. I relation till patienternas och anhörigas kulturella bakgrund, 

religion, uppfattningar och värderingar har vi kommit i kontakt med etiska dilemman som bör 

tas i beaktning.   

 

Med ökade kunskaper om ämnet är avsikten att få en ökad förståelse för sjuksköterskornas 

erfarenheter av behandling med artificiell nutrition till patienter som vårdas i livets slutskede. 

Med ökade kunskaper ur ett sjuksköterskeperspektiv är ändamålet att skapa en grund att stå 

på inom vår kommande sjuksköterskeprofession för att bidra till en bättre omvårdnad i livets 

slutskede samt gynna patientens livskvalitet, värdighet och integritet. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden kommer centrala begrepp att definieras, olika lagar och styrdokument som är av 

vikt för sjuksköterskan kommer att introduceras samt Hendersons omvårdnadsteori kommer 

att redovisas. Likväl kommer tidigare forskning avseende patienters och anhörigas upplevelser 

av artificiell nutrition att redovisas och sedan avslutas bakgrunden med en 

problemformulering. 
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2.1 Centrala begrepp och definitioner  

Nedan följer definitioner till olika begrepp som är återkommande i arbetet och som är till för 

att öka förståelsen för läsaren. Begreppen som kommer att presenteras är palliativ vård, 

värdighet, integritet, lidande och lindrande samt malnutrition. 

2.1.1 Palliativ vård  

Begreppet palliativ kommer från latinets pallium, som betyder mantel och som har förståtts i 

termer av lindrande i motsats till botande. Begreppet kan förstås som att man lindrar 

symtomen av sjukdomen, men sjukdomen kan inte botas (Sandman & Woods, 2003). Palliativ 

vård beskrivs enligt World Health Organization (WHO, 2019) som ett förhållningssätt vars 

syfte är att förbättra livskvaliteten för patienten och dennes anhöriga genom att förebygga och 

lindra lidande via tidig upptäckt, bedömning och behandling av smärta och andra fysiska, 

psykosociala och andliga problem som kan uppkomma i samband med livshotande sjukdom. 

2.1.2 Värdighet  

Ordet värdighet har sitt ursprung från det latinska ordet dignitas/dignus, som innebär att vara 

värdig. I antikens Grekland menade Platon att människans förmåga att tänka rationellt kan 

härröras till begreppet värdighet. I kontrast till Platon menade statsmannen och filosofen 

Cicero att värdighet var en social idé som byggde på sociala roller (Anderberg, Lepp, Berglund 

& Segesten, 2007). Värdighet inom den svenska sjukvården relaterar till patientens rätt att bli 

bekräftad som en unik person, bli bemött på ett respektfullt sätt och att hänsyn tas till 

patientens integritet (Werkander Harstäde, 2013; Arman, 2015b). 

2.1.3 Integritet  

Integritet kommer från det latinska ordet inte’gritas med dess innebörd som orörd, hel och 

fullständig (Nationalencyklopedin, u.åa). Personlig integritet innebär rätten att inte bli kränkt 

och att få vara hel som människa, och att respekt tas för patientens unikhet (Arman 2015b; 

Statens medicinsk-etiska råd, u.å). Begreppet integritet kan delas upp i fysisk och psykisk 

integritet. Den psykiska integriteten har sin grund i en helhetssyn på patientens livssituation 

där vården respekterar och tar hänsyn till patienten värderingar, föreställningar, åsikter, tro 

och önskningar. I vårdsituationer relateras den fysiska integriteten till kroppen som helhet, 

vilket innebär att ingen har rätt att undersöka eller utföra behandlingar utan att patienten gett 

sitt samtycke (Andersson, 2012; Statens medicinsk-etiska råd, u.å). 

2.1.4 Lidande och lindrande  

Det latinska språket har flera ord för att beskriva lidande. Ordet passio beskriver dels lidande 

medan ordet dolor betyder kroppslig smärta som refererar till inre smärta, pina och plåga 

(Eriksson, 1994). Lidande är ett begrepp som inte alltid är synligt, men som bör förstås och 

som kan visa sig som förtvivlan eller sorg. Genom att förstå lidandets olika dimensioner kan 

lidandet även lindras (Eriksson, 1994; Arman, 2015a). Att lindra någons lidande innebär 



 3 

främst att inte kränka någons värdighet, att inte fördöma och inte heller att sjukvården 

utnyttjar sin maktposition. Genom att finnas till, visa respekt och vara lyhörd för hur patienten 

och anhöriga önskar att vården ska utformas kan ett lidande lindras (Eriksson, 1994; Öhlén, 

2013).   

2.1.5 Malnutrition 

Malnutrition är ett vetenskapligt begrepp för undernäring och som har sitt ursprung från 

latinets två ord ma’le som betyder illa och nutri’tio som betyder uppfödande 

(Nationalencyklopedin, u.åb). Undernäring definieras som ett tillstånd där brist på energi, 

protein eller andra näringsämnen orsakat mätbara och ogynnsamma fysiologiska 

förändringar. Undernäring är en konsekvens när patientens näringsintag är bristfällig och inte 

uppnår sitt individuella dagsbehov, och som kan orsaka ogynnsamma förändringar av 

patientens sjukdomsförlopp (Persenius & Bjuresäter, 2016). Ett gott näringstillstånd är en 

förutsättning för god hälsa, men vid obalans mellan intag och förbrukning av näringsämnen 

leder till rubbningar i näringstillståndet (Cederholm & Mossberg, 2000).   

2.2 Artificiell nutrition  

Artificiell nutrition är en medicinsk behandling som innebär att konstgjord vätska och näring 

administreras om det finns en bakomliggande orsak och indikation för det (Rothenberg, 2017). 

Vid olika sjukdomstillstånd kan förmågan att inta eller absorbera vanlig kost vara nedsatt eller 

upphävd. När förlusterna blir så svåra och allvarliga att det inte längre går att tillgodose 

patientens närings- och vätskebehov på naturlig väg så det finns hot mot patientens liv bör 

artificiell nutrition övervägas. Beroende på vad för typ av bakomliggande orsak som orsakat 

närings- och vätskebristen ska en avvägning göras om den artificiella nutritionen ska 

administreras med enterala eller parenterala metoder. Däremot finns det alltid risk för att 

utveckla komplikationer, som ödem eller elektrolytrubbningar, vid denna behandlingsform 

varav riskerna med behandlingen alltid måste vägas mot den förväntade nyttan (Westergren, 

2014; Rothenberg, 2017; Bosaeus & Ellegård, 2008). 

2.2.1 Enteral nutrition  

Enteral nutrition är förstahandsalternativet när patientens underliggande sjukdom inte har 

drabbat mag-tarmkanalen, alternativt om mag-tarmkanalen enbart är påverkad i viss 

utsträckning. Enteral nutrition kan ges som en kompletterande behandling utöver de stående 

måltiderna om närings- och vätskeintaget är otillräckligt. Det kan även ges som enskild 

behandling, vilket då benämns som total enteral nutrition med sin förkortning TEN. 

Indikationer för att påbörja enteral nutrition kan bland annat vara vid postoperativa tillstånd, 

palliativ vård eller vid långt gången demenssjukdom då väsentliga funktioner som finmotorik 

upphävs och förmågan att inta en måltid går förlorad (Bosaeus & Ellegård, 2008; Westergren, 

2014). Persenius och Bjuresäter (2016) beskriver att vid behandling med enteral nutrition förs 
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en sond, som kan beskrivas som en tunn slang, ned genom näsan via matstrupen och ned till 

antingen magsäcken, tolvfingertarmen eller tomtarmen. 

2.2.2 Parenteral nutrition  

Parenteral nutrition innebär att vätska och näring ges till patienten direkt i blodbanan, 

intravenöst. Indikationer för denna behandlingsform kan vara om patientens underliggande 

sjukdom har drabbat mag-tarmkanalen i den utsträckning att näringsintaget inte kan 

absorberas på naturlig väg, men även vid palliativ vård och vid demenssjukdom. Vid 

behandling med total parenteral nutrition, med sin förkortning TPN, så administreras 

näringsämnen, energi och vätska som ska ersätta och omfatta patientens totala dagsbehov. 

Parenteral nutrition bör övervägas till de patienter när oral eller enteral nutrition inte längre 

går att tillgodoses (Bosaeus & Ellegård, 2008; Jontell & Wikman, 2013a; Jontell & Wikman, 

2013b). 

2.3 Sjuksköterskans ansvar utifrån lagar och styrdokument 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) vidhåller att all hälso- och sjukvård ska byggas 

på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Likväl beskriver patientlagen (SFS 

2014:821) att patientens självbestämmande och integritet ska respekteras samtidigt som 

patienten ska få information om sitt hälsotillstånd och om olika alternativ som finns för vård 

och behandling. Innan någon form av hälso- och sjukvård utförs ska patienten lämna ett 

informerat samtycke, som innebär att patienten ska lämna sitt godkännande innan någon form 

av behandling påbörjas eller avslutas. Samtycket kan lämnas muntligen, skriftligen eller på 

annat sätt som indikerar på att patienten har förstått och godkänt behandlingen. Patienten ska 

få sakkunnig och omsorgsfull vård varav sjuksköterskan ska utföra sitt arbete som 

överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet (Socialstyrelsen, 2011; 

Patientsäkerhetslagen [PSL], SFS 2010:659). Patientlagen (SFS, 2014:821) beskriver vidare att 

information som inte kan lämnas till patienten av olika skäl ska lämnas till en nära anhörig, 

och personen som lämnar informationen ska försäkra sig om att anhöriga har förstått 

innehållet i och betydelsen av informationen. Vidare ska anhöriga få möjlighet att medverka 

och utforma omvårdnaden, men hänsyn ska tas till tystnadsplikt och sekretess.   

 
Att göra gott, att inte skada och att respektera patientens självbestämmanderätt är etiska 

principer som bör styra den palliativa vårdens mål och syfte då det är patienten och patientens 

livskvalitet som ska stå i centrum i livets slutskede, och patientens integritet samt värdighet 

ska respekteras. Palliativ vård menar till att uppnå bästa möjliga livskvalitet för patienten och 

anhöriga utan att förlänga patientens liv eller driva fram patientens död. Under den palliativa 

vården bör patientens fysiska, själsliga och andliga aspekter tas hänsyn till för att bilda en 

helhet i vården samt att sjuksköterskorna finns till som stöd för anhöriga och hjälpa anhöriga 

vidare i sin sorg. Den palliativa vården bör utformas med utgångspunkt i fyra grundprinciper, 

som att lindra patientens smärta samtidigt som patientens integritet och autonomi 

respekteras, att sjuksköterskor jobbar nära andra yrkesprofessioner för att möjliggöra den 

bästa vården för patienten, att sjuksköterskan har en god relation till patienten och dess 
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anhöriga samt att anhöriga ska få erbjudande att delta i patientens vård och få det stöd som 

anhöriga behöver av sjuksköterskorna (Socialdepartementet, SOU 2001:6; Socialstyrelsen, 

2013). 

 
Socialstyrelsen (2001) beskriver att det är sjuksköterskans ansvar att uppmärksamma och 

identifiera de patienter som lider av undernäring eller som löper risk för att utveckla 

undernäring. Att regelbundet mäta kroppsvikten menar Rothenberg (2000) och 

Socialstyrelsen (2001) att nytillkomna viktförändringar tidigt kan upptäckas. En begynnande 

undernäring kan försöka förhindras med berikningspreparat och flytande kosttillägg som 

tillsätts i den dagliga kosten för att öka näringstätheten. Om tidigare åtgärder inte haft någon 

effekt kan artificiell nutrition övervägas. Sandman (2000) och Bosaeus (2000) beskriver att 

artificiell nutrition i livets slutskede kan vara en lämplig behandling hos vissa patienter med 

ökad livskvalitet och ökat välbefinnande som följd. Men innan en behandling med artificiell 

nutrition påbörjas måste den förväntade nyttan av behandlingen vägas mot riskerna. Valet om 

nutritionsbehandlingen ska även diskuteras med patienter och dess anhöriga, och 

sjuksköterskan ska fortlöpande vara uppmärksam på eventuella komplikationer som kan 

uppstå. 

2.4 Tidigare forskning  

Nedan beskrivs tidigare forskning som kommer presenteras utifrån patienters upplevelser av 

att behandlas med artificiell nutrition samt anhörigas upplevelser av att leva med en person 

som får artificiell nutrition.  

2.4.1 Patienters upplevelser av att behandlas med artificiell nutrition  

Patienterna beskriver flera konsekvenser av att få artificiell nutrition, i studierna framkom 

känslan av att bli begränsad i sin vardag och aktiviteter som patienterna är engagerade i inte 

längre går att sysselsätta sig med i lika stor utsträckning. De patienter som behandlas med 

parenteral nutrition beskriver att behandlingen tog lång tid och att de helst fick 

nutritionsbehandlingen under natten, då det möjliggjorde för patienterna att i en viss 

omfattning ha en fungerande vardag med aktiviteter. Vidare beskriver patienterna som 

behandlas med enteral nutrition att de har större möjligheter att bibehålla sina aktiviteter och 

sitt sociala liv, då nutritionen administreras under kort tid vilket gör att de inte blir lika 

begränsade i sin vardag (Bjuresäter, Larsson & Athlin, 2015; Tsang & Carey, 2013; Winkler et 

al., 2010; Wong, Lucas & Wood, 2018). Andra ofördelaktiga aspekter som patienterna lyfter 

med nutritionsbehandlingen är smärta som skapar fysiska begränsningar, och ett annorlunda 

sätt att inta måltider som frambringar känslor som skam över att delta i sociala 

sammankomster. Patienterna beskriver att känslan av skam medför att de upplever sig bli 

ofrivilligt socialt isolerade (Bjuresäter et al., 2015; Wallin, Carlander, Sandman & Håkansson, 

2015). Vidare beskriver patienterna att parenteral nutrition kräver ett omsorgsfullt arbetssätt 

avseende hygien där ett aseptiskt arbetssätt står i centrum, där det rena materialet ska bevaras 

rent och det sterila sterilt (Wong et al., 2018; Tsang & Carey, 2013) vilket gör att risken av att 



 6 

drabbas av infektioner framkallar känslor som oro och frustration (Winkler et al., 2010; Tsang 

& Carey, 2013). 

I studierna framkommer det även att patienterna upplever fördelaktiga aspekter med 

nutritionsbehandlingen, i den bemärkelse att det ger hopp och möjlighet till fortsatt liv och att 

patienterna kunde känna glädje och välbefinnande trots sin situation (Bjuresäter et al., 2015; 

Tsang & Carey, 2013; Wallin et al., 2015; Winkler et al., 2010). Vidare beskriver patienterna att 

de uppskattar möjligheten att vårdas hemma vilket resulterar i att patienterna fick mer tid med 

sina anhöriga, vilket patienterna lyfter som en aspekt som gynnar deras välbefinnande 

(Bjuresäter et al., 2015; Tsang & Carey, 2013). Patienterna beskriver att den kunskap och det 

stöd som de får från sjuksköterskorna är en viktig del för hur patienterna upplever sin situation 

och om deras välbefinnande gynnas. Vidare menar patienterna att vilken information de får av 

sjuksköterskorna låg till grund för hur patienterna ser på och resonerar kring den artificiella 

nutritionen. Patienterna menar att om de får det stöd och den information som de upplever sig 

vara i behov av så kan patienterna hantera sin situation på ett bättre sätt. Patienterna uttrycker 

ett behov av lämplig vägledning och stöd från sjuksköterskorna för att erhålla en ökad 

förståelse över sin situation, men kvalitén av vägledningen och stödet från sjuksköterskorna 

varierade från patient till patient och som var beroende av vårdrelationen (Bjuresäter et al., 

2015; Wong et al., 2018). 

2.4.2 Anhörigas upplevelser av att leva med en person som får artificiell nutrition  

Anhöriga till patienter som vårdas i livets slutskede anser att nutritionsbehandlingen är 

fördelaktig i den bemärkelse att patienternas fysiologiska behov tillgodoses. Vidare vill 

anhöriga att nutritionsbehandlingen ska fortsätta på grund av deras egen rädsla och sorg över 

att förlora patienten. Samtidigt beskriver anhöriga att de har förståelse för att behandlingen 

inte alltid gynnar patientens situation då det kan medföra risker för ytterligare lidande, medan 

vissa anhöriga accepterar patientens situation som en döende process (Dreyer, Førde & 

Nortvedt, 2009; Raijmakers, Clark, van Zuylen, Allan & van der Heide, 2013). Vid sjukdom 

som involverar att patienter är i behov av artificiell nutrition så beskriver anhöriga att deras 

relation ändrades från att vara någons partner till att bli patientens vårdare (Penner, 

McClement, Lobchuk & Daenick, 2012; Bjuresäter, Larsson & Athlin, 2011). Anhöriga 

beskriver att de hamnar i situationer där de behöver hantera flera olika roller samtidigt, såsom 

att vara patientens vårdare samtidigt som anhöriga ska fortsätta med sina dagliga rutiner som 

involverar arbete, fritid och hushåll. Anhöriga upplever sitt ansvar som vårdare att tillgodose 

patientens närings- och vätskebehov och ha kunskapen till att hantera eventuella 

komplikationer som kan uppstå i samband med behandlingen, som smärta. Detta beskriver 

anhöriga var en källa till känslor som oro, frustration och rädsla. Vidare belyser anhöriga att 

deras egna känslor blev åsidosatta då de behöver finnas till som känslomässigt stöd för 

patienten när patientens vård är i livets slutskede, och inte heller får de det stöd som anhöriga 

anser sig vara i behov av från sjuksköterskorna (Penner et al., 2012; Bjuresäter et al., 2011). 

När anhöriga tillfrågas om vidare behandling med artificiell nutrition när patientens tillstånd 

har försämrats, så anser anhöriga att informationen och stödet från sjuksköterskorna är en 

väsentlig del för att anhöriga ska göra rätt val med respekt för patientens värdighet och 
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integritet (Kitzinger & Kitzinger, 2018; Raijmakers et al., 2013; Bjuresäter et al., 2011). Därtill 

beskriver flera anhöriga att de inte involveras i diskussionen om nutritionsbehandlingen ska 

fortsätta eller avslutas. Anhöriga beskriver att de inte heller tillfrågades om vad de tror är 

patientens önskan eller värderingar i den specifika frågan. Istället beskriver anhöriga 

situationer när de besöker sin anhörig och då ser att patienten får artificiell nutrition trots att 

patienten inte är kapabel till att lämna ett informerat samtycke (Dreyer et al., 2009). 

2.5 Vårdvetenskapligt perspektiv  

Det teoretiska perspektivet utgår från Hendersons (1977, 1991) omvårdnadsteori och ansågs 

som relevant till detta examensarbete då den lyfter sjuksköterskans ansvar att utföra och 

tillgodose människors grundläggande behov och omvårdnad.  

 

Henderson (1977, 1991) beskriver att sjuksköterskans arbetsuppgift är att utföra 

grundläggande omvårdnad och att bistå patienter att utföra moment som främjar hälsa, 

tillfrisknande eller lindrat lidande. Vidare beskriver Henderson att god omvårdnad innebär att 

tillgodose patienters specifika behov och önskningar. Utifrån omvårdnadsteorin kan bättre 

hälsa för patienterna uppnås här och nu oavsett sjukdom, och målet med omvårdnaden är att 

främja hälsa, tillfrisknande eller en fridfull död. Henderson lyfter att alla människor har 

grundläggande behov oberoende av sitt hälsotillstånd, och omvårdnaden ska planeras utifrån 

patienters upplevda behov och bristande förmåga att tillfredsställa dessa. Sjuksköterskorna 

bör ha förståelse för patienters grundläggande behov för att kunna utföra en bedömning för 

varje patient gällande vilka problem, behov och resurser patienten har. Denna förståelse kan 

sjuksköterskorna erhålla i vårdrelationen, som avser relationen mellan patienten och 

sjuksköterskan (Henderson, 1977; Henderson, 1991). 

 

Henderson (1991) beskriver att motiven för människans grundläggande behov är olika för olika 

människor och att behoven skiftar under livets gång, samt att sjuksköterskor bör ha förståelse 

för att behoven tillgodoses på olika sätt. Det innebär att sjuksköterskan, trots ansträngningar, 

inte helt kan förstå eller fullständigt tillfredsställa behoven som en människa har. Henderson 

beskriver att sjuksköterskor istället kan stödja patienter i de åtgärder som är avsedda att leda 

fram till hälsa eller tillfrisknande, men även ha förståelse för sina egna förmågor att bedöma 

en annan människas behov. För att komma patienten nära i vårdrelationen bör sjuksköterskan 

lyssna och uppmuntra patienten till att uttrycka sina känslor på olika sätt, och sjuksköterskan 

skapar möjligheter att förstå patienten om sjuksköterskan beskriver hur denne uppfattar 

patientens beteende. Henderson menar att vårdbehovet för patienter påverkas av ålder, 

kulturella bakgrund, psykiska och fysiska mående och intellektuella förmåga, och dessa 

aspekter bör sjuksköterskor ta i beaktande när sjuksköterskor bedömer patienters behov av 

vård. 

 

Henderson (1991) har identifierat 14 grundläggande mänskliga behov varav behov nummer 

två, att hjälpa patienten att äta och dricka, är av relevans för examensarbetets syfte. Henderson 

beskriver att alla människor gemensamt har ett behov av näring och att kunna äta är i vanliga 
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fall riskfritt och en källa till välbehag som gynnar patienternas välbefinnande. Om patienterna 

inte längre förmår sig att inta mat och dryck på naturlig väg så är det sjuksköterskornas ansvar 

att hjälpa patienterna med det. Sjuksköterskorna kan med hjälp av vårdrelationen få en 

förståelse för patientens situation och behov av näring samt uppmärksamma och observera 

om patientens näringsintag är bristfällig. Om näringsintaget är bristfällig kan sjuksköterskan 

samråda med läkaren, och vid otillräckligt näringsintag kan det bli aktuellt med att tillgodose 

patienterna nutrition med enterala eller parenterala metoder. Slutligen är det av vikt att 

sjuksköterskor har förståelse för att patienter kan känna sig plågade utifrån att ha berövats en 

mänsklig rättighet, att kunna äta (Henderson, 1991). 

2.6 Problemformulering  

När patienter som vårdas i livets slutskede inte själva kan tillgodogöra sitt näringsbehov kan 

artificiell nutrition bli aktuellt, det är då av vikt att sjuksköterskor har förståelse för 

patienternas situation och deras lidande. Tidigare forskning visar att behandling med artificiell 

nutrition påverkar patienter och anhöriga på olika sätt och på olika plan. Tidigare forskning 

visar att patienter beskriver vikten av information och stödet från sjuksköterskan, dock 

upplystes problem då stödet, informationen samt kvalitén av vägledningen från 

sjuksköterskan varierade från patient till patient. Anhöriga upplevde problem med att deras 

känslor blev åsidosatta och att de heller inte fick det stöd och den information som anhöriga 

ansåg sig vara i behov av från sjuksköterskan. Omvårdnad är ett av sjuksköterskans 

ansvarsområden där patienter och anhöriga är i behov av vägledning, information och stöd 

från sjuksköterskan för att klara av vardagen. Det finns ett behov av ökad kunskap för 

sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda patienter som får artificiell nutrition i livets 

slutskede, och med en ökad kunskap kan sjuksköterskorna erhålla förståelse för patienternas 

situation och vården kan förbättras i den bemärkelse att lidandet kan lindras för både patienter 

och anhöriga.  

3 SYFTE  

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter som får artificiell 

nutrition i livets slutskede.  
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4 METOD  

Examensarbetet utgick från Evans (2002) litteraturstudie med beskrivande syntes med 

kvalitativ ansats. Metoden kan användas när syftet med ett arbete är att redogöra för vad det 

har studerats om tidigare, tyda tidigare studiers data som sedan blir till nya slutsatser och 

resultatet presenteras utan egen tolkning. Friberg (2017a) beskriver att en kvalitativ ansats är 

av värde när en ökad förståelse för valt fenomen är avsikten. Denna metod och ansats valdes 

då det var av relevans för examensarbetet då ändamålet var att få en ökad förståelse för 

sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda patienter som får artificiell nutrition i livets 

slutskede. Nedan beskrivs urval och datainsamling, dataanalys och genomförande samt etiska 

överväganden. 

4.1 Urval och datainsamling  

I det första steget enligt Evans (2002) litteraturstudie med beskrivande syntes ska en 

datainsamling påbörjas för att finna artiklar som är av värde och av relevans för arbetets syfte. 

Först måste då inklusions- och exklusionskriterier utformas samt sökord och sökstrategier 

klarläggas innan datainsamlingen kan starta. Därefter sker sökningen av artiklarna i 

vedertagna databaser med inriktning mot vårdvetenskap och omvårdnad. 

Inklusionskriterierna som utformades till examensarbetet var artiklar som svarade an på 

examensarbetets syfte, att artiklarna hade nyckelord som palliative care, artificial nutrition, 

nutrition, end of life och att artiklarna utgick från ett sjuksköterskeperspektiv med fokus på 

sjuksköterskornas erfarenheter. Artiklarna skulle även vara skrivna och publicerade på 

engelska, att samtliga artiklar var vårdvetenskapliga och de skulle vara peer reviewed, vilket 

var ett villkor för att artiklarna skulle inkluderas i examensarbetet. Detta gjordes med hänsyn 

till Henricson (2017) och Östlundh (2017) som menar att artiklar som är peer reviewed stärker 

trovärdigheten, att artiklarna är kritiskt granskade av sakkunniga och att artiklarna är 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Artiklarna som valts ut studerar både manliga och 

kvinnliga sjuksköterskor i olika åldrar som arbetar i olika vårdmiljöer. Tidsbegränsningen vid 

datainsamlingen var till en början bestämd till tio år, men som sedan behövde utökas för att 

kunna finna artiklar som var av relevans för examensarbetets syfte. Tidsbegränsningen blev 

istället mellan åren 2008 och 2019. Exklusionskriterier som formulerades var artiklar som 

enbart var av kvantitativ ansats, artiklar som utgick från ett annat perspektiv än ur ett 

sjuksköterskeperspektiv, artiklar som var publicerade innan år 2008 och de artiklar som inte 

var vårdvetenskapliga eller peer reviewed. Dessa exklusionskriterier valdes för att försäkra om 

att examensarbetet utgick ifrån aktuell forskning och för att garantera att artiklarna blivit 

kritiskt granskade av sakkunniga. Datainsamlingen genomfördes i databaserna CINAHL Plus, 

MEDLINE och Mark Allen Healthcare som har forskning med inriktning mot vårdvetenskap 

och databaserna finns att tillgå via Mälardalens Högskolas bibliotek. Sökorden som använts 

vid framtagandet av artiklarna var nurse, perceptions, nursing care, nurses experience, nurses 

decisions, life prolonging treatments, nursing homes, artificial nutrition, artificial nutrition 

and hydration, end of life care, palliative, palliative care, nutrition and hydration och 

parenteral nutrition. För ytterligare presentation, se bilaga A för sökmatris. 
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De valda sökorden kombinerades med varandra enligt boolesk söklogik, som Östlundh (2017) 

menar används för att bredda eller begränsa sökningen och bestämma vilken relation sökorden 

ska ha till varandra. De vanligaste sökoperatorerna i den booleska söklogiken är AND, OR och 

NOT. Sökoperatorn AND är vanligast och används för att sammanlänka två sökord med 

varandra och en söksträng utformas som styr databasen att finna artiklar med valda sökord 

(Östlundh, 2017). Under datainsamlingen har den vanligaste operatorn använts, AND, med 

ändamål att kombinera två sökord samtidigt som sökningen begränsas i relation till 

examensarbetets syfte. Det gjordes försök till att använda sökoperatorerna OR och NOT under 

datainsamlingen, men som uteslöts på grund av ett svagt utbud av relevanta artiklar och som 

gav många träffar. Under datainsamlingen så lästes artiklarnas sammanfattning (abstract) 

först, och om det besvarade syftet så lästes de i sin helhet. I CINAHL Plus utfördes följande 

sökningar: Nurses experience AND artificial nutrition and hydration, Nurse AND artificial 

nutrition AND perceptions, Nutrition and hydration AND dying patients, Nurse AND 

nutrition AND palliative, Nursing care AND parenteral nutrition, Artificial nutrition AND 

Nurses decisions, Artificial nutrition AND nurses experience. I MEDLINE gjordes följande 

sökning: Nurse AND artificial nutrition AND end of life care och i Mark Allen Healthcare 

gjordes följande sökning: Palliative care AND artificial nutrition and hydration AND nurses 

experience. 

 

Efter sökningarna i CINAHL Plus blev totalt antal träffar 136 utefter valda sökord och 

inklusionskriterier. Efter att ha läst samtliga titlar så valdes 28 artiklar ut då deras titlar varit 

av relevans för examensarbetets syfte. 28 artiklars abstract lästes, varav tolv av dessa svarade 

an på syftet och lästes då i sin helhet. Efter sökningen i MEDLINE blev totalt antal träffar två 

utefter valda sökord och inklusionskriterier. En av artiklarnas titel var av relevans varav den 

artikelns abstract lästes. Artikelns abstract svarade an på syftet och artikeln lästes i sin helhet. 

Efter sökningen i Mark Allen Healthcare blev totalt antal träffar 97 utefter valda sökord och 

inklusionskriterier. Samtliga titlar lästes och med hänsyn till titlarnas relevans lästes sju 

artiklars abstract, två artiklar svarade an på syftet varav de lästes i sin helhet. Totalt valdes 14 

artiklar ut och kvalitetsgranskades. Kvalitetsgranskningsfrågorna var hämtade från Fribergs 

(2017) modell för kvalitativa studier. Kvalitetsgranskningsfrågorna har omformulerats för att 

passa svar med antingen Ja eller Nej. Kvalitetsgranskningen efterfrågade bland annat om 

artikeln hade ett tydligt problem formulerat, om metoden var beskriven och om det förs några 

etiska resonemang i texten. 14 frågor för kvalitativa studier har använts och för varje svar med 

Ja så gavs artikeln ett poäng och ett svar med Nej gavs noll poäng, och således kan en artikel 

max få 14 poäng efter kvalitetsgranskningen. Till examensarbetet har kvaliteten på artiklarna 

bestämts utifrån en egenbestämd poängskala där 1–4 poäng klassades som låg kvalitet, 5–9 

poäng som medelhög kvalité och 10–14 poäng som hög kvalitet. De artiklar som fick låg kvalitet 

efter kvalitetsgranskningen uteslöts, och enbart artiklar som kom upp i medelhög eller hög 

kvalitet inkluderades till examensarbetet. För ytterligare presentation av 

kvalitetsgranskningen, se bilaga B. Slutligen blev tio vårdvetenskapliga artiklar inkluderade till 

examensarbetet, varav en artikel fick medelhög kvalitet och resterande nio artiklar fick hög 

kvalitet efter kvalitetsgranskningen.  
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Totalt blev tio vårdvetenskapliga artiklar framtagna mellan den 7 april och 11 juni 2018, samt 

mellan den 4 och 5 april 2019. De tio artiklar som valts ut svarade tydligt an på 

examensarbetets syfte att beskriva sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda patienter som 

får artificiell nutrition i livets slutskede. 

4.2 Dataanalys och genomförande  

I enlighet med det andra steget i Evans (2002) litteraturstudie lästes samtliga artiklar enskilt 

och vid upprepade tillfällen. Detta gjordes främst för att skapa en förståelse för vad artiklarna 

beskrev, för att få en förståelse för artiklarnas budskap i helhet och för att minska risken för 

tolkning utefter egen förförståelse. Författarna till detta examensarbete hade en kontinuerlig 

diskussion under analysen om examensarbetets syfte för att säkerställa att artiklarnas resultat 

svarade an på syftet. Vidare i det andra steget var att identifiera nyckelfynd och enligt Evans 

(2002) är nyckelfynd en sammanställning av de relevanta delarna av studiernas resultat. 

Artiklarna skrevs ut i pappersformat och numrerades i kronologisk ordning. Författarna till 

examensarbetet använde sig utav markeringspennor för att markera stycken som ansågs 

relevanta för examensarbetets syfte. De stycken som blivit markerade klassades som 

nyckelfynd. Totalt identifierades 87 nyckelfynd efter steg två.   

I det tredje steget enligt Evans (2002) ska skillnader jämföras mellan artiklarna, nyckelfynden 

ska sammanställas i teman som liknar varandra som därefter bildar subteman. Nyckelfynden 

diskuterades och lästes för att urskilja likheter och skillnader. Därefter sammanställdes 

nyckelfynden och de kategoriserades i områden som liknade varandra. Därefter kunde teman 

och subteman bildas för att på ett tydligt sätt presentera kommande resultat. I slutet av steg 

tre blev det totalt två teman och fyra subteman. 

I det fjärde steget enligt Evans (2002) ska beskrivningen under var tema och subtema refereras 

tillbaka till originalartikeln för att kontrollera trovärdigheten och noggrannheten i studiens 

text. Citat från originalartikeln används under varje tema och subtema i resultatet för att styrka 

syntesen. Fynden som gjorts vid sammanställningen kommer att kunna härröras till det 

subtemat som texten presenteras under, samt att det kommer refereras och citeras till 

originalartikeln för att styrka de erfarenheter som sjuksköterskorna i artiklarna beskrivit. 

Syftet med att referera och citera till originalartikeln var att tydliggöra att beskrivningen blev 

korrekt och att inga hänsyftningsfel eller tolkningar har skett. 

Till sist skapades en matris där varje vald artikel med dess tilldelade nummer och det mest 

väsentliga dokumenterades i matrisen såsom syfte, metod och resultat. Detta för att förtydliga 

artiklarnas innehåll samt kunna förtydliga hur innehållet var av relevans för examensarbetets 

syfte, se bilaga C för utförligare presentation. 

4.3 Etiska överväganden  

Under examensarbetets gång har det eftersträvats att inte lägga in personliga värderingar, 

preferenser eller åsikter med hänsyn till att inte utesluta artiklar relaterat till tidigare 



 12 

livserfarenheter. Priebe och Landström (2017) menar att förförståelse är något som människan 

har kunskap om och som kan förvärvas genom livserfarenheter. 

 

Artiklarna granskades utifrån etiska principer, där deltagarna i studien fått information om 

studien och om studiens syfte, att deltagarna fått valmöjlighet att delta med respekt för 

människans rättigheter, att deltagarnas identitet inte gick att utläsa och att artiklarna blivit 

godkända av en etisk kommitté. Detta gjordes med hänsyn till Kjellström (2017), Sandman och 

Kjellström (2013) och Codex (2019) som beskriver vikten av att etiska principer har tagits 

hänsyn till vid en studie. 

 

Etiska resonemang har setts i samtliga artiklar gällande de etiska krav som finns för 

vetenskapliga studier, vilket ökar artikelns trovärdighet. Då samtliga artiklar var skrivna på 

engelska har artiklarna noga översatts från det engelska språket till svenska med hjälp av 

ordlexikon för att minimera risken för feltolkning och missuppfattningar. Vidare har APA-

manualen från American Psychological Association (2019) tillämpats i examensarbetet vid 

referering för att kunna hänvisa tillbaka till ursprungskällan. All text i examensarbetet har 

skrivits med noggrannhet för att inte manipulera det vetenskapliga arbetet, som exempelvis 

fabricering, plagiering eller förvrängning av datan och som ligger i enlighet med vad Codex 

(2019) och Kjellström (2017) belyser är av vikt. 

5 RESULTAT  

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter som får artificiell 

nutrition i livets slutskede. Resultatet genererade två teman: kommunikationens betydelse och 

relationens betydelse med tillhörande fyra subteman. En översikt av teman och subteman 

redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1: En översikt av teman och subteman 

Tema Subtema 

 

Kommunikationens betydelse 

 

Att kommunicera med patienter och 

anhöriga 

  

Att vara i en etisk svår situation 

 

Relationens betydelse 

 

Att sträva efter en god vårdrelation 

  

Att möta anhöriga 
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5.1 Kommunikationens betydelse  

Det första temat som framkom efter sammanställningen var Kommunikationens betydelse. De 

subteman som framkom beskriver Att kommunicera med patienter och anhöriga och Att vara 

i en etisk svår situation. 

5.1.1 Att kommunicera med patienter och anhöriga  

Sjuksköterskorna beskrev vikten av att kommunicera på ett öppenhjärtigt sätt med både 

patienter och anhöriga. Sjuksköterskorna upplevde att anhöriga till en patient som vårdades i 

livets slutskede kunde insistera på åtgärder som artificiell nutrition då anhöriga hade 

förhoppning om att behandlingen skulle förlänga patientens liv. Genom samtal med patienter 

och anhöriga försökte sjuksköterskorna upplysa om behandlingens syfte i livets slutskede och 

således undvika missförstånd. I studien belyste sjuksköterskorna att anhöriga även uttryckte 

känslor som rädsla att patienten riskerade att lida av törst eller svälta sig till döds, och likväl 

av den anledningen kunde anhöriga insistera på att nutritionsbehandlingen skulle påbörjas. 

Vidare beskrev sjuksköterskorna att det därav var av vikt att föra en dialog med anhöriga där 

de erhöll information om att ett minskat intag av vätska och näring tillhör normaliteten under 

döendeprocessens faser (van der Riet, Good, Higgins & Sneesby, 2008; Bryon, Dierckx de 

Casterlé & Gastmans, 2011). Sjuksköterskorna beskrev att muntorrhet var ett bekymmer som 

kunde förekomma i livets slutskede, medan anhöriga tolkade muntorrheten som uttorkning, 

problem och lidande för patienten. Vidare menade sjuksköterskorna att de försökte informera 

anhöriga om att muntorrhet är ett vanligt dilemma i livets slutskede, men adekvat munvård är 

en grundläggande omvårdnadshandling istället för att påbörja artificiell nutrition. Genom att 

kommunicera med patienter och anhöriga menade sjuksköterskorna att de försökte få 

anhöriga engagerade i omvårdnaden i ett försök att stilla anhörigas rädsla och oro (van der 

Riet et al., 2008; van der Riet, Higgins, Good & Sneesby, 2009). 

 

We’re very much into explaining to the families that dehydration is not always associated with 

dry mouth and all that, and excellent mouth care and so on can be a very good way of managing 

that and often the family can be involved in moistening the mouth and so on which again gives 

them some control over the issue (van der Riet et al., 2008, s. 149). 

 

Sjuksköterskorna beskrev att det var av vikt att kunna tala med patienten när vården var i livets 

slutskede om patientens situation och hälsotillstånd, och således bjuda in patienten i samtalet 

om att påbörja, fortsätta eller avsluta artificiell nutrition. Vidare i studierna belyste 

sjuksköterskorna vikten av att samtala med patienter om olika behandlingsmöjligheter, att 

väsentlig information skulle framföras så att patienten var införstådd med syftet och vad 

behandlingen kunde medföra i livets slutskede. Detta menade sjuksköterskorna var av vikt 

med hänsyn till patientens självbestämmanderätt, värdighet och integritet. Däremot beskrev 

sjuksköterskor situationer där läkaren hade beslutat angående artificiell nutrition utan att föra 

ett samtal med patienten som vårdades i livets slutskede, och ingen hänsyn hade tagits till 

patientens självbestämmanderätt. Läkaren hade istället baserat sitt beslut på sina egna 

medicinska kunskaper och efter diskussion med anhöriga, vilket resulterade i att beslutet i 
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vissa fall inkräktade på patientens värdighet och livskvalitet (Baillie et al., 2018; Dreyer, Førde 

& Nortvendt, 2010). 

 

Vidare belyste sjuksköterskorna vikten av att anhörigas åsikter och känslor tas i beaktning, 

vilket kunde efterlevas genom att kommunicera med anhöriga om deras önskemål angående 

artificiell nutrition till patienter som vårdades i livets slutskede. Att finnas till som stöd och 

förse anhöriga med väsentlig information i diskussionen om nutritionsbehandlingen menade 

sjuksköterskorna var en viktig del av vården. Hur anhöriga resonerade kring artificiell 

nutrition menade sjuksköterskorna var beroende av det stöd och den information som 

sjuksköterskorna försedde anhöriga med. Sjuksköterskorna beskrev situationer där anhöriga 

baserat sitt beslut på deras egna känslor och inte beroende på patientens situation och om det 

skulle främja patientens livskvalitet i livets slutskede (Holmdahl, Sävenstedt & Imoni, 2013; 

van der Riet et al., 2009; van der Riet et al., 2008). Vidare lyfte sjuksköterskorna situationer 

där anhöriga inte varit mottagliga för den information som sjuksköterskorna delgett dem, utan 

anhöriga fortsatte insistera på artificiell nutrition trots behandlingens olämplighet. I dessa 

situationer beskrev sjuksköterskorna att de upplevde svårigheter att möta anhörigas önskemål 

i relation till att bevara patientens värdighet, integritet och främja livskvaliteten samt i relation 

till sjuksköterskornas strävan att utföra en god vård i livets slutskede (Lim et al., 2018; Shaulov, 

Frankel, Rubinow, Maaravi & Brezis, 2015). 

5.1.2 Att vara i en etisk svår situation  

Patienter som vårdades i livets slutskede kan vara i behov av artificiell nutrition, och 

sjuksköterskorna menade att hänsyn till patienternas självbestämmanderätt tas i beslutet 

angående nutritionsbehandling. Däremot i de fall patienterna inte längre besatt förmågan att 

kunna framföra sina värderingar, åsikter och önskemål beskrev sjuksköterskorna att beslutet 

om nutritionsbehandlingen blev svårare att handskas med på en emotionell och etisk nivå 

(Bryon et al., 2011; Bryon, Gastmans & Dierckx de Casterlé, 2010). Vidare beskrev 

sjuksköterskorna att de vårdat patienterna under en lång tid och därav hade sjuksköterskorna 

förståelse för patienternas situation och hur denne brukade te sig i vanliga fall. 

Sjuksköterskorna beskrev att med deras kännedom om patienterna ville de vara delaktiga i 

beslutstagandet om nutritionsbehandlingen. Sjuksköterskorna menade att de ville vara 

delaktiga i beslutet då deras syfte och mål var att utföra en god vård i livets slutskede, och 

således hade sjuksköterskorna möjlighet att försöka avstyra behandlingar som riskerade att 

inkräkta på patienternas värdighet och integritet samt riskerade att äventyra patientens 

livskvalitet (Bryon et al., 2010; Bryon et al., 2011; Dreyer et al., 2010; Holmdahl et al., 2013). 

 

According to the nurses, negative feelings peaked when the decision of the physician failed to 

fulfil the patient’s request. Interviewees experienced conflict between the decisions and what 

they wanted to provide for the patient. They expressed this conflict by listing ethical values that 

they believed were pushed aside by the decision: respect for autonomy, mercy, beneficence, 

nonmaleficence, quality of life, and human dignity (Bryon et al., 2011, s. 290). 

 

Under diskussionen angående nutritionsbehandling med läkaren och eventuella anhöriga till 

patienten så beskrev sjuksköterskorna att de framförde information om patientens situation 
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och deras observationer av tecken och uttryck som patienten hade uppvisat, såsom apati och 

matvägran. Däremot menade sjuksköterskorna att deras delaktighet och observationer inte 

alltid var uppskattat av läkaren, som resulterade i att artificiell nutrition förskrevs och gavs 

mot patientens vilja. Sjuksköterskorna beskrev att känslor som skuld, skam, att de vanhedrade 

patientens värdighet och integritet samt känslan av att de föraktade patientens 

självbestämmanderätt infann sig i dessa situationer. I de fall patienten uttryckligen sagt att 

denne inte ville leva längre men ändock behandlades med artificiell nutrition i livets slutskede 

så funderade sjuksköterskorna över för vems skull och på vilka grunder behandlingen gavs. 

Detta då sjuksköterskorna beskrev att de fördelaktiga aspekterna, som ökad livskvalitet, 

uteblev och patienten blev istället mer bunden till sin säng med minskat välbefinnande som 

följd (Bryon et al., 2010; Bryon et al., 2011; Dreyer et al., 2010; Holmdahl et al., 2013). I studier 

framkom det att patienter och anhöriga kunde ha orealistiska förväntningar och förhoppningar 

på nutritionsbehandlingen, som att behandlingen var ett sätt att förlänga patientens liv och 

motverka döden. När patienten hade försämrats i sin sjukdom att nutritionsbehandlingen inte 

längre gynnade patientens livskvalitet och välbefinnande, så beskrev sjuksköterskorna 

svårigheter att närma sig diskussionen om att avsluta behandlingen. Sjuksköterskorna belyste 

att samtalet om att avsluta nutritionsbehandlingen vanligen resulterade i att patienten och 

anhöriga kände sig övergivna och att deras önskan om förlängt liv tagits ifrån dem. 

Sjuksköterskorna menade att de kunde bli beskyllda av anhöriga för att driva fram patientens 

död. Vidare beskrev sjuksköterskorna att avslutandet av den artificiella nutritionen sågs av 

patienten och anhöriga som ett faktum att döden började närma sig (Holmdahl et al., 2013; 

Bryon et al., 2010; van der Riet et al., 2008). 

5.2 Relationens betydelse  

Det andra temat som framkom efter sammanställningen var Relationens betydelse. De 

subteman som framkom beskriver Att sträva efter en god vårdrelation och Att möta 

anhöriga.   

5.2.1 Att sträva efter en god vårdrelation  

Sjuksköterskorna beskrev värdet av att upprätta en god vårdrelation som var uppbyggd på 

tillit, empati och tillgänglighet till patienter som vårdades i livets slutskede med 

nutritionsbehandling. Sjuksköterskorna menade att vårdrelationen tar form under den tid som 

spenderades med patienten, och vårdrelationen hjälpte även sjuksköterskorna att kunna 

tillgodose patientens behov och önskningar i livets slutskede (Higgins, van der Riet, Sneesby 

& Good, 2013; Holmdahl et al., 2013; Dreyer et al., 2010). Sjuksköterskorna menade att med 

en god vårdrelation hjälpte det patienter att känna trygghet och tillit, som då möjliggjorde för 

patienten att bjuda in sjuksköterskan till vårdrelationen där patienten kunde tala fritt om sina 

känslor kring bland annat döden. Vidare beskrev sjuksköterskorna som hade en god 

vårdrelation med sina patienter att de med lätthet kunde närma sig patienterna och ha svåra 

samtal rörande nutritionsbehandlingen och vården i livets slutskede. Med hjälp av en god 

vårdrelation menade sjuksköterskorna att de kunde möta patienternas känslor och 

funderingar som kunde infinna sig under de svåra samtalen. Att upprätta en god vårdrelation 
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menade sjuksköterskorna tog längre tid för vissa patienter och resulterade i att patienten inte 

kände trygghet och tillit, och det tog längre tid för patienten att bjuda in sjuksköterskan till 

svåra samtal. Vidare beskrev sjuksköterskorna att de blev känslomässigt påverkade av att se 

sina patienter med nutritionsbehandling i sårbara situationer i livets slutskede, och således 

strävade sjuksköterskorna efter att tillgodose patienterna en värdig vård (Higgins et al., 2013; 

Bryon et al., 2011). 

 

Finding a comfort space captures the challenges nurses, patient and family members faced to 

be able to speak openly about the things that were of most concern to them. The space for 

comfort is a place where the silences for comfort, both the patient and their family members 

talked about feelings, concerns, sensitive end of life issues and the future (Higgins et al., 2013, 

s. 2613). 

 

Att ge tid till sina patienter var grunden till en god vårdrelation, och sjuksköterskorna menade 

att det kunde uppnås genom samtal, att lyssna, ställa frågor och observera patienten. Att ge av 

sin tid menade sjuksköterskorna gav möjlighet att erhålla en helhetssyn på patientens 

situation. Helhetssynen låg till grund för sjuksköterskornas syn på vården och omvårdnaden i 

livets slutskede. Helhetssynen bringade även möjlighet att bli uppmärksammad på patientens 

näringsstatus och om patienten eventuellt var i behov av nutritionsbehandling. Samtidigt 

belyste sjuksköterskorna att det var av vikt att i vårdrelationen finnas som stöd och bidra med 

väsentlig information när patienten behövde besluta om vad som skulle göras framöver 

angående nutritionsbehandlingen (Bryon et al., 2010; Baillie et al., 2018; Lim et al., 2018). 

Vidare framkom det i studierna att den artificiella nutritionen i många fall uppfattades ha ett 

symboliskt värde. Sjuksköterskorna menade att behandlingen tolkades vara direkt förenat med 

överlevnad och fortsatt liv, och behandlingen betraktades likväl som en symbol för omsorgsfull 

vård och barmhärtighet. Med vårdrelationen till patienten och relationen till anhöriga menade 

sjuksköterskorna var till hjälp att kunna möta deras förväntningar och föreställningar 

angående nutritionsbehandlingen i livets slutskede. Vidare beskrev sjuksköterskorna att de 

önskade kunna bidra med förståelse hos patienter och anhöriga om nutritionsbehandlingen 

och dess syfte i livets slutskede i relation till deras förväntningar (Holmdahl et al., 2013; Bryon 

et al., 2010; van der Riet et al., 2008). 

5.2.2 Att möta anhöriga  

Sjuksköterskorna beskrev att de ofta hade en nära relation till patienters anhöriga, och de 

betonade vikten av att ha en god relation till dem. När relationen mellan patienten och dennes 

anhöriga var påverkad till det sämre och deras önskningar skiljde sig åt, så menade 

sjuksköterskan att de fick agera som medlare mellan patienten och dennes anhöriga. Vidare 

belyste sjuksköterskorna vikten av att finnas som stöd för anhöriga samt bidra med väsentlig 

information om vad som sker när en person var döende, då det ansågs som en viktig del av 

vårdandet i livets slutskede (Holmdahl et al., 2013; van der Riet et al., 2008). Att kunna föra 

en öppen diskussion där anhöriga kom till tals menade sjuksköterskorna var viktigt, som när 

anhörigas åsikter om nutritionsbehandlingen inte stämde överens varken med patienters 

önskningar eller med sjuksköterskornas bedömning. Dels för att sjuksköterskan då kunde 

hjälpa anhöriga genom deras eget lidande och rädsla över att förlora patienten, samtidigt som 
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de kunde vägleda anhöriga genom indikationer, syften och komplikationer som kunde uppstå 

vid behandling med artificiell nutrition i livets slutskede (van der Riet et al., 2009; Holmdahl 

et al., 2013). 

 

If you have a good relationship with the family, you might have cared for the patient for a long 

time, then usually this discussion around the infusion and the nourishment has been brought 

up before and then it becomes easier (Holmdahl et al., 2011, s. 92) 

 

Relationen till anhöriga var i många fall intensiv och ansträngande, men relationen blev 

starkare ju längre tiden gick vilket sjuksköterskorna menade utvecklade relationen till det 

bättre för både patienter, anhöriga och sjuksköterskor (Bryon et al., 2011; Bryon et al., 2010). 

Vidare hade sjuksköterskorna erfarit relationer där anhöriga inte haft insikt angående 

patientens situation eller hälsotillstånd i livets slutskede. Istället insisterade anhöriga på 

nutritionsbehandling med förhoppning om att patienten skulle förbättras trots att 

sjuksköterskorna antytt om att patientens vård var i livets slutskede och att artificiell nutrition 

inte var en lämplig behandling utifrån patientens situation. Sjuksköterskorna beskrev trots att 

de förklarat situationen och funnits till som stöd för anhöriga utan att nå fram, så hänvisades 

anhöriga därefter till patientens ansvarige läkare för vidare frågor och funderingar. 

Sjuksköterskorna menade att de hänvisade anhöriga vidare i de fall då de upplevde relationen 

som påfrestande, då sjuksköterskorna inte längre kunde möta anhörigas behov (Bryon et al., 

2010; Dreyer et al., 2010). 

 

Most of the nurses experienced family contact to be very intensive and exhausting. Nurses had 

to take time every day to talk to, to listen to, and to repeat information for the family. Depending 

on the personalities of the nurses and family members and whether the attitude of the family 

corresponded with that of the nurses, open communication and teamwork developed (Bryon et 

al., 2010, s. 1110). 

6 DISKUSSION  

Nedan presenteras diskussion om resultat, metod och etik. Resultatet diskuteras mot tidigare 

forskning, lagar och styrdokument samt det vårdvetenskapliga perspektivet. Metoden 

diskuterar dess styrkor och svagheter och sedan avslutas diskussionen med de etiska aspekter 

som tagits i beaktande under skrivprocessens gång. 

6.1 Resultatdiskussion  

I resultatet framkom det att sjuksköterskor som vårdat patienter som erhållit artificiell 

nutrition beskrev vikten av att kommunicera på ett öppet sätt med både patienter och 

anhöriga. Sjuksköterskorna beskrev att anhöriga kunde insistera på åtgärder som artificiell 
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nutrition i livets slutskede då anhöriga ansåg att den artificiella nutritionen skulle förlänga 

patientens liv. Därav beskrev sjuksköterskorna vikten att kommunicera med anhöriga och ha 

en dialog kring döendeprocessens faser, och att ett minskat intag av mat och dryck tillhör det 

normala vid livets slut. Tidigare forskning lyfte anhörigas rädsla och sorg över att förlora sin 

anhörige och att anhöriga hade en önskan om att den artificiella nutritionen inte skulle 

avslutas, medan vissa anhöriga accepterade situationen som en döende process (Dreyer et al., 

2009; Raijmakers et al., 2013). Vidare i resultatet beskrev sjuksköterskorna att de försökt 

engagera anhöriga i patientens omvårdnad i ett försök att lindra anhörigas rädsla samt oro, 

och de hade då en öppen kommunikation med både patienten och dess anhöriga. Det kan 

sättas i relation till patientlagen (SFS 2014:821) som beskriver att patienters anhöriga ska få 

möjlighet att utforma och medverka i omvårdnaden om det är lämpligt, dock ska hänsyn tas 

till sekretess och tystnadsplikt. 

 

Sjuksköterskorna lyfte vikten av att kunna samtala med patienten om dennes vård i livets 

slutskede om att påbörja, fortsätta eller att avsluta den artificiella nutritionen. Vidare belyste 

sjuksköterskorna vikten av att ge patienter väsentlig information så att de var införstådda med 

syftet av nutritionsbehandlingen och vad behandlingen kunde medföra. Detta stärks i 

patientlagen (SFS 2014:821) som beskriver att patienter ska få information om de metoder 

som finns för både vård och behandling samt få välja behandlingsalternativ. Vidare stärks det 

i tidigare forskning som beskrev patienters behov av sjuksköterskornas stöd och information 

(Bjuresäter et al., 2015; Wong et al., 2018). Vidare i resultatet framkom det att sjuksköterskor 

ansåg att anhörigas åsikter och känslor bör tas i beaktning, som kunde efterlevas genom att ha 

en öppen kommunikation med anhöriga och då kunde möta anhörigas önskemål kring 

artificiell nutrition. Sjuksköterskorna beskrev situationer där anhöriga insisterade på 

nutritionsbehandling trots behandlingens olämplighet i livets slutskede, vilket 

sjuksköterskorna försökt att förmedla till anhöriga. Sjuksköterskorna upplevde dessa 

situationer som svåra, då det blev en utmaning att möta anhörigas önskemål i relation till 

bevarandet av patientens värdighet, integritet och livskvalitet. Tidigare forskning visade att ett 

flertal anhöriga beskrev att de inte involverades i beslut om den artificiella nutritionen skulle 

påbörjas, fortsättas eller avslutas (Dreyer et al., 2009). Utifrån det vårdvetenskapliga 

perspektivet menar Henderson (1991) att sjuksköterskan bör ha en förståelse för patientens 

mänskliga, grundläggande behov och att sjuksköterskan ska kunna göra bedömningar om vilka 

problem, behov och resurser patienten har. Resultatet kan sättas i relation till Hendersons 

(1991) omvårdnadsteori angående sjuksköterskans bedömning om nutritionsbehandling 

lämplighet, vilket inte alltid togs emot väl av patienter och anhöriga. Vidare beskrev 

sjuksköterskorna i resultatet att de strävade efter att tillgodose patienterna en värdig vård i 

livets slutskede som främjade patienternas värdighet, integritet och livskvalitet samt med 

respekt för patientens självbestämmanderätt. Detta ligger i enlighet med patientlagen (SFS 

2014:821), Socialstyrelsen (2013) och Socialdepartementet (SOU 2001:6) som lyfter att all 

vård ska respektera människans värde och värdighet, integritet och självbestämmanderätt.  

 

I resultatet framkom etiska svårigheter för sjuksköterskor i de fall där patienter inte längre var 

kapabla att framföra sina värderingar, åsikter och önskemål. Sjuksköterskorna beskrev 

situationer där de vårdat patienter under en längre tid, vilket gjorde att sjuksköterskorna hade 

förståelse för patienternas olika situationer. Med sjuksköterskornas kännedom om patienterna 
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så ville de vara delaktiga i beslutet angående den artificiella nutritionen med förhoppning om 

en god vård i livets slutskede samt möjlighet att försöka avstyra behandlingar som riskerade 

att äventyra patientens livskvalitet. I relation till de etiska svårigheterna som framkom i 

resultatet menar hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) och patientlagen (SFS 

2014:821) att all hälso- och sjukvård ska bygga på respekt för patientens självbestämmanderätt 

och integritet, och att ingen vård eller behandling får utföras mot patientens vilja. Vidare i 

resultatet beskrev sjuksköterskor att deras delaktighet inte alltid var uppskattat av ansvarig 

läkare vilket visade sig i att artificiell nutrition gavs mot patientens vilja. Sjuksköterskorna 

beskrev att de kände skuld och skam i dessa situationer. I de fall när patienter uttryckligen sagt 

att de inte vill leva längre men ändock behandlades med artificiell nutrition i livets slutskede 

så reflekterade sjuksköterskorna över för vems skull och vilket syfte nutritionsbehandlingen 

hade. När den artificiella nutritionen inte längre gynnade patienternas livskvalitet och 

välbefinnande beskrev sjuksköterskorna det svårt att närma sig diskussionen med patienter 

och anhöriga om att avsluta behandlingen. Sjuksköterskorna beskrev att under samtalet om 

att avsluta nutritionsbehandlingen kunde både patienter och anhöriga uttrycka att de kände 

sig övergivna samt att deras önskan om ett förlängt liv tagits ifrån dem. Detta kan sättas i 

relation till Hendersons (1991) omvårdnadsteori där alla människor är i behov av mänskliga 

grundbehov, som exempelvis att äta och dricka. Men när patientens sjukdom eller situation 

har försämrats och något tillfrisknande inte är möjligt, så blir omvårdnadens mål och 

sjuksköterskans ansvar istället att främja en fridfull död. 

 

Något som övergripande framkom i examensarbetets resultat var att sjuksköterskorna lyfte 

vikten av att sträva efter en god vårdrelation som var byggd på tillit, empati och tillgänglighet 

med sina patienter som vårdades i livets slutskede. Vårdrelationen tog form under den tid som 

spenderades med patienterna, vilket innebar att sjuksköterskorna behövde ge av sin tid för att 

åstadkomma en god vårdrelation. Sjuksköterskorna beskrev att ge av sin tid innefattade 

samtal, att lyssna, ställa frågor och observera patienten vilket även möjliggjorde att 

sjuksköterskorna erhöll en helhetssyn över patientens situation. Helhetssynen hjälpte även 

sjuksköterskorna att bli uppmärksammad på patientens näringsintag. Utifrån 

examensarbetets resultat avseende vikten av en god vårdrelation kan vald omvårdnadsteori 

kopplas samman. Henderson (1991, 1977) beskriver att vårdrelationen avser relationen mellan 

patienten och sjuksköterskan, och med vårdrelationen kan sjuksköterskan erhålla förståelse 

för patientens situation. För en god vårdrelation behöver sjuksköterskan lyssna till och 

uppmuntra patienten att uttrycka sina känslor och vårdrelationen möjliggör för 

sjuksköterskan att se om patienten har förmågan att förse sig med näring utefter sina 

mänskliga grundbehov. Om patienten inte förmår sig att inta näring så möjliggör 

vårdrelationen för sjuksköterskan att uppmärksamma ett sviktande näringsintag. I relation till 

examensarbetets resultat och Hendersons (1991, 1977) omvårdnadsteori angående patientens 

näringsintag, så beskriver Socialstyrelsen (2001) att det är sjuksköterskans ansvar att 

uppmärksamma och identifiera de patienter som lider av undernäring eller löper risk för att 

utveckla undernäring. Vidare i resultatet erfor sjuksköterskorna att en god vårdrelation kan 

hjälpa patienterna att känna tillit och trygghet till sjuksköterskorna. Med en god vårdrelation 

så möjliggjorde det för sjuksköterskan att ha svåra samtal med patienten då stöd och 

information var en viktig aspekt att ta hänsyn till i vården i livets slutskede.  Under de svåra 

samtalen så ville sjuksköterskan att patienterna skulle känna sig tillfreds att samtala om sina 
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frågor och funderingar kring döden, samt att sjuksköterskan hade möjlighet under samtalet 

att möta patientens känslor. Likväl betonade sjuksköterskorna att med en god vårdrelation 

kunde sjuksköterskorna berätta om vården i livets slutskede, om nutritionsbehandlingens 

lämplighet utifrån patientens situation och finnas till som stöd. Detta styrks i tidigare 

forskning där patienter betonade vikten av sjuksköterskans information och stöd, då det bidrog 

till att patienterna kunde hantera sin situation på ett sätt som gynnade deras välbefinnande 

och livskvalitet, och patienterna kunde känna glädje trots sin situation (Bjuresäter et al., 2015; 

Tsang & Carey, 2013; Wallin et al., 2015; Winkler et al., 2010).  

 

Vidare i examensarbetets resultat hade sjuksköterskorna erfarit vårdrelationer där patienterna 

behövt längre tid för att känna tillit och trygghet. Avsaknaden av tryggheten och tilliten till 

sjuksköterskan bidrog till att patienten inte bjöd in sjuksköterskan till svåra samtal, och 

sjuksköterskan kunde därmed inte finnas till som stöd, bidra med information eller möta 

patientens känslor. Avseende vikten av information och stöd så finns det beskrivet i tidigare 

forskning att patienterna upplevde att kvalitén av det stöd och den information som 

patienterna ansåg sig vara i behov av var beroende av vårdrelationen och beroende av 

patientens situation och hälsotillstånd (Bjuresäter et al., 2015; Wong et al., 2018). Likväl 

framkom det i resultatet att sjuksköterskorna hade en nära relation till patientens anhöriga, 

och relationen kunde hjälpa sjuksköterskorna att finnas till som stöd och förse anhöriga med 

information vilket ansågs var en viktig del i vården i livets slutskede. I relation till resultatet 

avseende vikten att förse anhöriga med väsentlig information, så finns det beskrivet i 

patientlagen (SFS 2014:821) att om en patient inte är förmögen att ta emot information så ska 

informationen istället lämnas till en anhörig. Den som lämnar informationen till anhöriga ska 

försäkra sig om att anhöriga har förstått innebörden i och betydelsen av informationen. Vidare 

lyfter Socialdepartementet (SOU 2001:6) och Socialstyrelsen (2013) att den palliativa vården 

ska utformas så att anhöriga får det stöd av sjuksköterskorna som anhöriga anser sig vara i 

behov av, samt att det skapar möjlighet för sjuksköterskorna att försöka hjälpa anhöriga vidare 

i sin sorg.  

 

Sjuksköterskorna lyfte vikten av att ha en öppen dialog där anhöriga fick komma till tals, 

speciellt i de situationer där anhörigas åsikter gick emot patientens önskan och 

sjuksköterskornas bedömning. Diskussionen var viktig, dels för att sjuksköterskorna kunde 

hjälpa anhöriga genom sitt lidande samtidigt som sjuksköterskorna kunde vägleda anhöriga 

gällande den artificiella nutritionens syfte och komplikationer i livets slutskede. Vidare i 

tidigare forskning beskrev anhöriga att när artificiell nutrition inte längre gynnade patientens 

vård i livets slutskede så var stödet och informationen från sjuksköterskorna en viktig del i 

anhörigas beslut om fortsatt behandling (Kitzinger & Kitzinger, 2018; Raijmakers et al., 2013; 

Bjuresäter et al., 2011).  Sjuksköterskorna beskrev att de erfarit relationer till anhöriga som 

varit intensiva och ansträngande där anhöriga inte haft insikt angående patientens situation 

och om nutritionsbehandlingens lämplighet i livets slutskede. Anhöriga kunde insistera på 

artificiell nutrition med hopp om att patienten skulle förbättras trots att patientens vård var i 

livets slutskede, vilket sjuksköterskorna försökt förmedla till dem. Detta kan sättas i relation 

till tidigare forskning där anhöriga beskrev att de baserade sitt beslut om artificiell nutrition 

på sina egna känslor avseende rädslan över att förlora patienten (Dreyer et al., 2009; 

Raijmakers et al., 2013). 
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6.2 Metoddiskussion  

Den metod som valdes i detta examensarbete var en kvalitativ litteraturstudie med 

beskrivande syntes utifrån Evans (2002). Metoden ansågs som relevant för att svara på syftet 

med hjälp av kvalitativa artiklar då syftet för examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda patienter som får artificiell nutrition i livets slutskede. 

 

Fördelen med beskrivande syntes enligt Evans (2002) var att det gav möjlighet att 

sammanställa de olika nyckelfynden vilket skapade en helhetsbild. En beskrivande syntes 

består av berättande sammanfattningar vilket syftar till att beskriva vad som rapporterats i 

artiklarna. En svaghet med den beskrivande syntesen var att olika fynd kunde förloras 

eftersom de delades upp i teman och subteman. De olika stegen i Evans (2002) metod var 

tydliga att följa och gav en bra bild av valda artiklar. I alla artiklar som användes i 

examensarbetet valdes nyckelfynd, som därefter blev till teman och subteman ut vilket tog tid. 

Det var även en svårighet att få fram passande subteman till teman. Med en kvalitativ ansats 

enligt Friberg (2017) fördjupas förståelsen för ett valt fenomen som kan motiveras ur ett 

vårdvetenskapligt perspektiv. Ett fenomen kan uppfattas som en händelse såsom den 

uppfattas, erfars eller upplevs av en person. Vilket stämmer överens med examensarbetets 

syfte som var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter som får artificiell 

nutrition i livets slutskede. Syftet hade inte kunnat besvaras med en kvantitativ metod, då Polit 

och Beck (2017) beskriver att den kvantitativa metoden fokuserar på en frekvens, storlek eller 

av mätning av ett fenomen.  En annan metod som hade kunnat användas var en kvalitativ 

intervjustudie, som Danielson (2017) beskriver är lämplig när beskrivningar av ett särskilt 

fenomen är studiens syfte. Däremot var metoden tidskrävande, och ett informerat samtycke 

skulle inhämtas hos samtliga deltagare innan intervjuerna påbörjades. Därav bedömdes det 

som att tiden till examensarbetet inte gjorde det möjligt att tillämpa metoden. 

 

Tre databaser användes för inhämtandet av artiklar, som var CINAHL plus, MEDLINE och 

Mark Allen Healthcare eftersom dessa har ett stort utbud av vetenskaplig forskning med 

inriktning mot vårdvetenskap. Sökorden som användes i datainsamlingen har kombinerats 

med varandra för att få en bredare samt en begränsad sökning som svarade an på syftet. Ett 

inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2008 och 2019 där 

artiklarnas abstract först lästes och om det svarade an på syftet så lästes artiklarna i sin helhet. 

Tidsbegränsningen vid datainsamlingen var från början bestämd till tio år men som sedan 

utökades för att kunna finna artiklar som var relevanta för examensarbetets syfte. Detta 

inklusionskriterie begränsade arbetet då flera relevanta artiklar var publicerade mellan år 

2000 och 2007, vilket har gjort att flera artiklar som svarade an på syftet inte kunnat användas. 

Resultatet i studien bestod av tio artiklar varav en artikel var av mixad metod, men enbart den 

kvalitativa delen i artikeln har använts som var tydlig att urskilja. En av artiklarna studerar 

distriktsjuksköterskors erfarenheter av artificiell nutrition i palliativ vård. Detta fanns med i 

åtanke vid granskningen av artiklarna, men artikeln som studerar distriktsjuksköterskornas 

erfarenheter skiljde sig inte avseende resultatet jämfört med resterande artiklar, varav artikeln 

valdes att inkluderas till examensarbetet. Ett sökkriterium som användes i urvalet av artiklarna 

var att samtliga artiklar skulle vara peer reviewed vilket sorterar ut vilka artiklar som var 

granskade av sakkunniga och publicerade i vetenskapliga artiklar, som Östlundh (2017) 
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beskriver. Ett annat kriterium var att samtliga artiklar skulle vara skrivna på engelska. 

Artiklarna riktar även in sig mot både manliga och kvinnliga sjuksköterskor, samt med ett 

åldersspann från minst 18 år och uppåt med syfte att få en bredare förståelse för 

sjuksköterskornas erfarenheter. Inte heller har några exklusionskriterier gjorts avseende en 

specifik vårdinriktning eller patienter med en särskild sjukdom som sjuksköterskorna vårdat i 

livets slutskede. Vid sökningen av datan upptäcktes det att artiklar främst var skrivna i 

europeiska länder, därav har artiklar från Australien och Israel inkluderats som gav ett brett 

innehåll i hur sjuksköterskor världen över beskrev deras erfarenheter av att vårda patienter 

som får artificiell nutrition i livets slutskede. Detta stärker trovärdigheten i resultatet samt 

tydliggör eventuella skillnader mellan de olika länderna. 

 

Polit och Beck (2017) beskriver flera olika faktorer som påverkar giltigheten i en studie, och en 

av faktorerna är om studiens resultat är pålitligt och studien mäter det som den är avsedd att 

mäta. Giltighet är ett kriterium för att bedöma kvalitén i kvalitativa studier. Under 

examensarbetets gång har individuella sökningar genomförts och därefter tillsammans 

diskuterat och analyserat artiklarna, vilket medförde att misstolkningar minimerades 

samtidigt som man fick den andres perspektiv som därigenom ökade giltigheten. Ursprungliga 

citat har använts i detta examensarbete vilket Polit och Beck (2017) menar stärker 

examensarbetets trovärdighet. Analysen började med att samtliga artiklar lästs upprepade 

gånger enskilt för att därefter diskutera artiklarna tillsammans. Detta gjordes dels med hänsyn 

till tidigare förförståelse, och dels för att undvika att egna tolkningar skett av artiklarnas 

innehåll och att identifiera om artiklarna svarar an på examensarbetets syfte, vilket 

sammantaget bidrar till att stärka examensarbetets giltighet. Citaten som använts i 

examensarbetet har valts att presenteras på artikelns publiceringsspråk med hänsyn till att 

inga oavsiktliga omformuleringar eller misstolkningar skulle ske vid översättningen, och på så 

vis kan även giltigheten stärkas. 

 

En studie enligt Polit och Beck (2017) kan vara tillförlitlig om resultatet av undersökningen går 

att genomföra med samma eller liknande resultat i en annat samband och vid en annan 

tidpunkt. Tillförlitligheten syftar till om studiens data varar över tid. Tillförlitligheten hänvisar 

till en noggrannhet av information i en studie. Tillförlitligheten i examensarbetet stärks genom 

att samtliga artiklar sökts fram via vedertagna databaser samt att kriterier för att artiklar skulle 

inkluderas var bland annat att artiklarna skulle vara peer reviewed och publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter. Likväl stärks examensarbetet genom att artiklarna kvalitetsgranskats 

enligt Fribergs (2017) modell, och enbart de artiklar som kommit upp i medelhög eller hög 

kvalitet inkluderats. Nio av tio artiklar var publicerade inom en tidsram av tio år som först var 

bestämd som ett kriterium, vilket stärker examensarbetets tillförlitlighet. En artikel 

inkluderades som var publicerad utanför denna tidsram vars resultat inte skiljde sig från 

resterande artiklar. Denna artikel kan däremot sänka examensarbetets tillförlitlighet då 

artikeln kan klassas som inaktuell forskning. En ytterligare aspekt av inklusionskriterierna 

som kan sänka examensarbetets tillförlitlighet var att samtliga artiklar skulle vara publicerade 

på engelska, vilket begränsade urvalet av relevanta artiklar. Däremot så stärks tillförlitligheten 

genom val av metod, datainsamling och urval, dataanalys och genomförande samt bifogade 

bilagor är utförligt beskrivna i examensarbetet.   
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Överförbarhet enligt Polit och Beck (2017) innebär att studiens resultat ska kunna överföras 

till andra grupper eller situationer vilket ökar trovärdigheten. Resultatet i examensarbetet har 

inkluderat artiklar från olika länder, vilket Polit och Beck (2017) beskriver är mer överförbart 

om studier från olika länder inkluderas. Detta ses som en styrka i examensarbetet eftersom 

resultatet identifierade likheter och skillnader mellan de olika länderna vilket stärker 

överförbarheten. En viktig process för att främja överförbarheten är mängden av beskrivande 

information för kvalitativa studier (Polit & Beck, 2017). Artiklarna som examensarbetet utgår 

ifrån involverar båda könens perspektiv och har ett brett åldersspann på deltagarna med syfte 

att få en bredare förståelse för sjuksköterskornas erfarenheter. Artiklarna riktar inte heller in 

sig på någon specifik vårdmiljö då vård i livets slutskede utövas i olika miljöer, så valda 

artiklarna berörde sjuksköterskornas erfarenheter av artificiell nutrition i palliativ vård i olika 

kontext. Samtliga val ökar examensarbetets överförbarhet mellan olika vårdmiljöer, olika 

åldrar och mellan könen. Däremot så kan sjuksköterskeutbildningen och sjuksköterskeyrket 

variera mellan olika länder och definitionen av artificiell nutrition kan skilja sig åt 

internationellt, och dessa aspekter är av vikt att ta hänsyn till och som kan sänka 

överförbarheten. Överlag var det främst kvinnliga sjuksköterskor som deltog i artiklarna, varav 

examensarbetets överförbarhet till manliga sjuksköterskor sänks samtidigt som 

överförbarheten stärks till kvinnliga sjuksköterskor. En annan aspekt som inte får glömmas är 

att erfarenheter är något individuellt och en generell överförbarhet är inte möjlig. Vid 

genomförandet av litteraturstudien har examensarbetets författare varit två vilket bedömdes 

som gynnsamt då all data har lästs och bearbetats ur två olika synsätt vilket har minskat risken 

för att relevant data exkluderats. 

6.3 Etikdiskussion  

I detta examensarbete har artiklar som var peer reviewed använts till både tidigare forskning 

samt resultatet, då Codex (2019) lyfter att artiklar som är peer reviewed säkerställer att de är 

vetenskapligt granskade. Eftersom ingen etisk prövning från Mälardalens Högskola har 

behövts då examensarbetet utgår ifrån bearbetad, vårdvetenskaplig forskning så har särskild 

hänsyn tagits till att valda artiklar har tillämpat forskningsetiska principer och att etiska 

resonemang finns beskrivna. Detta gjordes med hänsyn till att examensarbetets författare inte 

haft möjlighet att efterfråga deltagarnas samtycke till att deras beskrivningar från respektive 

artikel har använts till examensarbetet. De etiska principer som speciellt har eftersökts var att 

deltagarna i respektive artikel har fått information om studiens syfte, att deltagarna fått 

möjlighet att välja om de vill delta i studien, att inga personuppgifter går att urskilja i texten 

och att artiklarna blivit godkända av en etisk kommitté. Detta gjordes med respekt för 

informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet som finns beskrivet i lagen 

om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) och i Codex (2019) 

riktlinjer om forskningsetiska principer. 

 

Under examensarbetets gång har referering skett i enlighet med APA-manualen (American 

Psychological Association, 2019) för att ge en tydlig presentation för läsarna och för att undvika 

tolkning, plagiering och oredlighet av den vetenskapliga forskningen. Oredlighet beskrivs av 

Kjellström (2017) att någon medvetet förvränger och vilseleder det vetenskapliga arbetet. 
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Vidare under examensarbetet har det strävats efter att tillämpa ett objektivt synsätt med 

hänsyn till den förförståelse som examensarbetets författare besitter. Det gjordes genom att 

diskutera den egna förförståelsen vid upprepade tillfällen under arbetsprocessen i ett försök 

att inte påverka datainsamling, dataanalys och resultat. Det ligger i enlighet med Polit och Beck 

(2017) som beskriver att man ska eftersträva att tillämpa ett objektivt synsätt och att egna 

åsikter och värderingar inte ska finnas med i studien. En annan aspekt som hänsyn behöver 

tas till var att samtliga artiklar var skrivna på engelska och att det därmed föreligger en risk att 

under översättningen av den engelska texten till svenska så kan misstolkningar ha skett. Trots 

goda kunskaper i det engelska språket samt användandet av ett engelskt-svenskt ordlexikon 

kan texter ha missuppfattats, men som i så fall inte har gjorts med uppsåt. Under 

examensarbetets utveckling och bearbetning har inga etiska problem uppkommit. 

7 SLUTSATS  

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter 

som får artificiell nutrition i livets slutskede. Resultatet visade att sjuksköterskornas 

erfarenheter dels handlade om vårdrelationen till patienten och relationen till anhöriga, men 

även om vikten av sjuksköterskans information och stöd. Som sjuksköterska var det av vikt att 

erhålla förståelse för patienters och anhörigas olika åsikter och önskemål angående artificiell 

nutrition i livets slutskede. Denna förståelse var väsentligt i relation till att bemöta patienters 

och anhörigas skiftande önskemål, samtidigt som vården och omvårdnaden skulle bevara 

patientens integritet, värdighet, livskvalitet och självbestämmanderätt i livets slutskede. 

Genom att upprätta en god vårdrelation till patienter och en god relation till anhöriga 

möjliggör det för sjuksköterskan att erhålla förståelse för deras olika situationer och det 

möjliggör för sjuksköterskan att förse patienter och anhöriga med väsentlig information och 

stöd som de var i behov av. Med kännedom om vikten av relationen till både patienter och 

anhöriga samt vikten av sjuksköterskans information och stöd, så riskerar sjuksköterskorna 

att skapa ett ytterligare lidande om hänsyn inte tas till dessa aspekter. Sjuksköterskorna 

riskerar således att utföra en vård och omvårdnad som kränker patientens värdighet, integritet 

och självbestämmanderätt. Sjuksköterskorna beskrev situationer när den artificiella 

nutritionen inte längre medförde de fördelaktiga aspekterna för patienterna, såsom ökat 

välbefinnande och livskvalitet. I dessa situationer, när det kom till den punkt att den artificiella 

nutritionen skulle avslutas, beskrev sjuksköterskorna hur patienter och dess anhöriga kunde 

uttrycka känslor som övergivenhet och att deras hopp om fortsatt liv tagits ifrån dem. Som 

framtida sjuksköterskor är förhoppningen att patienter och dess anhöriga inte ska känna att 

man övergivit dem. Genom att tidigt informera och stötta patienterna och dess anhöriga i deras 

unika situationer är förhoppningen att de ska känna sig välinformerade samt trygga i vården i 

livets slutskede.  
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8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING  

Under datainsamlingen upptäcktes en begränsning i forskning som genomförts från 

sjuksköterskans perspektiv i specifika kontext. Förslag till vidare forskning skulle kunna bygga 

på empiriska studier ur ett sjuksköterskeperspektiv som studerar sjuksköterskors erfarenheter 

av att vårda patienter inom slutenvården som får artificiell nutrition i livets slutskede. Likväl 

som förslag till vidare forskning skulle anhörigas perspektiv vara av intresse för att 

uppmärksamma om anhörigas behov av att vara delaktiga i utformandet av patientens vård i 

livets slutskede blir tillgodosett. Vidare forskning inom området skulle kunna bidra till en ökad 

förståelse ur både ett sjuksköterskeperspektiv och anhörigperspektiv, med förhoppning om en 

ökad förståelse för hur sjuksköterskor kan bjuda in anhöriga till att vara delaktiga i patientens 

vård i livets slutskede. 



 26 

REFERENSER 

American Psychological Association. (2019). Apa Style. Hämtad 22 april 2019, från 

https://www.apastyle.org  

Anderberg, P., Lepp, M., Berglund, A.-L., & Segesten, K. (2007). Preserving dignity in caring 

for older adults: a concept analysis. Journal of Advanced nursing, 59(6), 635–643. 

doi:10.1111/j.1365-2648.2007.04375.x 

Andersson, M. (2012). Integritet som begrepp och princip för god vård. I L. Wiklund Gustin., 

& I. Bergbom (Red.), Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (ss. 377–388). 

Lund: Studentlitteratur AB.  

Arman, M. (2015a). Människans hälsa och lidande. I M. Arman., K. Dahlberg & M. Ekebergh 

(Red.), Teoretiska grunder för vårdande (ss. 27–69). Stockholm: Liber AB.  

Arman, M. (2015b). Vårdandets etik. I M. Arman., K. Dahlberg & M. Ekebergh (Red.), 

Teoretiska grunder för vårdande (ss. 93–117). Stockholm: Liber AB.  

Baillie, J., Anagnostou, D., Sivell, S., Van Godwin, J., Byrne, A., & Nelson, A.-M. (2018). 

Symptom management, nutrition and hydration at end-of-life: a qualitative 

exploration of patients’, carers’ and health professionals, experiences and further 

research questions. BMC Palliative Care 17(60), 2-13. doi:10.1186/s12904-018-0314-

4 

Bjuresäter, K., Larsson, M., & Athlin, E. (2011). Struggling in an inescapable life situation: 

being a close relative of a person dependent on home enteral tube feeding. Journal of 

Clinical Nursing, 21(7–8), 1051–1059. doi:10.1111/j.1365-2702-2010-03596.x 

Bjuresäter, K., Larsson, M., & Athlin, E. (2015). Patients’ experiences of home enteral tube 

feeding (HEFT) – a qualitative study. Journal of Research in Nursing 20(7), 552–

565. doi:10.1177/1744987114568655  

Bosaeus, I. (2000). Behandling av undernäring vid malign sjukdom. (SoS-rapport, 

2000:11). Stockholm: Socialstyrelsen.  

Bosaeus, I., & Ellegård, L. (2008). Enteral och parenteral nutrition. I H. Nyhlin (Red.), 

Medicinska mag- och tarmsjukdomar (ss. 425–436). Lund: Studentlitteratur AB.  

Bryon, E., Gastmans, C., & Dierckx de Casterlé, B. (2010). Involvement of hospital nurses in 

care decisions related to administration of artificial nutrition or hydration (ANH) in 

patients with dementia: A qualitative study. International Journal of Nursing 

Studies, 47(2010), 1105-1116. doi:10.1016/j.ijnurstu.2010.01.011  

Bryon, E., Dierckx de Casterlé, B., & Gastmans, C. (2011). ’Because we see them naked’ – 

Nurses’ experience in caring for hospitalized patients with dementia: Considering 

artificial nutrition or hydration (ANH). Bioethics, 26(6), 285–295. doi:10.1111/j.1467-

8519.2010.01875.x  

https://www.apastyle.org/


 27 

Cederholm, T., & Mossberg, T. (2000). Näringstillstånd – terminologi. (SoS-rapport, 

2000:11). Stockholm: Socialstyrelsen.  

Codex. (2019). Forskning som involverar människan: Informerat samtycke. Hämtad 13 maj 

2019, från http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml  

Danielson, E. (2017). Kvalitativ forskningsintervju. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori 

och metod: Från idé till examination (ss. 143–153). Lund: Studentlitteratur AB.  

Dreyer, A., Førde, R., & Nortvedt, P. (2009). Autonomy at the end of life: Life-prolonging 

treatment in nursing homes – relatives’ role in the decision making process. Journal 

of Medical Ethics, 2009(35), 672-677. doi:10.1136/jme.2009.030668  

Dreyer, A., Førde, R., & Nortvedt, P. (2010). Life-prolonging treatment in nursing homes: 

how do physicians and nurses describe and justify their own practice? Journal of 

Medical Ethics, 2010(36), 396–400. doi:10.1136/jme.2010.036244  

Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. Stockholm: Liber AB.  

Evans, D. (2002). Systematic reviews of interpretive research: interpretive data synthesis of 

processed data. Australian Journal of Advanced Nursing, 20(2), 22–26. Hämtad 16 

maj 2018, från http://www.ajan.com.au/vol20/vol20.2-4.pdf  

Friberg, F. (2017). Dags för uppsats: Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (3:e 

uppl.). Lund: Studentlitteratur AB.  

Friberg, F. (2017a). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ 

forskning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: Vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten (ss. 129–138). Lund: Studentlitteratur AB.  

Henderson, V. (1977). The Concept of Nursing. Journal of Advanced Nursing, 53(1), 21-31. 

doi:10.1111/j.1365-2648.2006.03660.x 

Henderson, V. (1991). Grundprinciper för patientvårdande verksamhet (3:e uppl.). Borås: 

Almqvist & Wiksell AB. 

Henricson, M. (2017). Diskussion. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: 

Från idé till examination inom omvårdnad (ss. 411–419). Lund: Studentlitteratur AB.  

Higgins, I., Van der Riet, P., Sneesby, L., & Good, P. (2013). Nutrition and hydration in dying 

patients: the perceptions of acute care nurses. Journal of Clinical Nursing, 23(17-18), 

2609-2617. doi:10.1111/jocn.12478   

Holmdahl, S., Sävenstedt., & Imoni, R.-M. (2013). Parenteral nutrition in home-based 

palliative care: Swedish district nurses experiences. Scandinavian Journal of Caring 

Sciences, 28, 89-96. doi:10.1111/scs.12038 

Jontell, K., & Wikman, K. (2013a). Nutrition, parenteral: Indikationer och 

kontraindikationer. I Vårdhandboken. Hämtad 10 april 2018, från 

http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml
http://www.ajan.com.au/vol20/vol20.2-4.pdf


 28 

https://www.vardhandboken.se/Sormland/vard-och-behandling/nutrition/nutrition-

parenteral/oversikt/  

Jontell, K., & Wikman, K. (2013b). Nutrition, parenteral: Översikt. I Vårdhandboken. 

Hämtad 10 april 2018, från https://www.vardhandboken.se/Sormland/vard-och-

behandling/nutrition/nutrition-parenteral/oversikt/  

Kitzinger, J., & Kitzinger, C. (2018). Deaths after feeding-tube withdrawal from patients in 

vegetative and minimally conscious states: A qualitative study of family experience. 

Palliative Medicine, 32(7), 1180–1188. doi:10.1177/0269216318766430 

Kjellström, S. (2017). Forskningsetik. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: 

Från idé till examination inom omvårdnad (ss. 57–77). Lund: Studentlitteratur AB. 

Lim, M.-L., Paulynn Yong, B.-Y., Qi Maggie Mar, M., Yuh Ang, S., Mei Chan, M., Lam, M., 

Janet Chong, N.-C., & Lopez, V. (2018). Caring for patients on home enteral nutrition: 

Reported complications by home carers and perspectives of community nurses. 

Journal of Clinical Nursing, 2018(27), 2825-2835. doi:10.1111/jocn.14347 

Nationalencyklopedin. (u.åa). Integritet. I Nationalencyklopedin. Hämtad 4 april 2019, från 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/integritet    

Nationalencyklopedin. (u.åb). Malnutrition. I Nationalencyklopedin. Hämtad 17 april 2019, 

från https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/malnutrition  

Penner, J.L., McClement, S., Lobchuck, M., & Daeninck, P. (2012). Family Members’ 

Experiences Caring for Patients with Advanced Head and Neck Cancer Receiving 

Tube Feeding: A Descriptive Phenomenological Study. Journal of Pain and Symptom 

Management, 44(4), 563-571. doi:10.1016/j.painsymman.2011.10.016  

Persenius, M., & Bjuresäter, K. (2016). Nutrition. I A. Ekwall & A.-M Jansson (Red.), 

Omvårdnad & Medicin (ss.115–122). Lund: Studentlitteratur AB. 

Polit, D.-F., & Beck, C.-T. (2017). Nursing research: Generating and Assessing Evidence for 

Nursing Practice (10th ed.). Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins.  

Priebe, G., & Landström, C. (2017). Den vetenskapliga kunskapens möjligheter och 

begränsningar: Grundläggande vetenskapsteori. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig 

teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad (ss. 25–40). Lund: 

Studentlitteratur AB.  

Raijmakers, N.-J., Clark, J.-B., van Zuylen, L., Allan, S. G., & van der Heide, A. (2013). 

Bereaved relatives’ perspectives of the patient´s oral intake towards the end of life: A 

qualitative study. Palliative Medicine, 27(7), 665–672. 

doi:10.1177/0269216313477178  

Rothenberg, E. (2000). Behandling av undernäring - praktiska synpunkter. (SoS-rapport, 

2000:11). Stockholm: Socialstyrelsen 

https://www.vardhandboken.se/Sormland/vard-och-behandling/nutrition/nutrition-parenteral/oversikt/
https://www.vardhandboken.se/Sormland/vard-och-behandling/nutrition/nutrition-parenteral/oversikt/
https://www.vardhandboken.se/Sormland/vard-och-behandling/nutrition/nutrition-parenteral/oversikt/
https://www.vardhandboken.se/Sormland/vard-och-behandling/nutrition/nutrition-parenteral/oversikt/
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/integritet
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/malnutrition


 29 

Rothenberg, E. (2017). Nutrition, enteral: Bedömning av behov och utvärdering. I 

Vårdhandboken. Hämtad 9 maj 2019, från 

https://www.vardhandboken.se/Sormland/vard-och-behandling/nutrition/nutrition-

enteral/bedomning-av-behov-och-utvardering/  

Sandman, P.O. (2000). Etiska överväganden. (SoS-rapport, 2000:11). Stockholm: 

Socialstyrelsen 

Sandman, L., & Woods, S. (2003). Introduktion. I L. Sandman & S. Woods (Red.), God 

palliativ vård: etiska och filosofiska aspekter. (ss. 9–26). Lund: Studentlitteratur AB. 

Sandman, L., & Kjellström, S. (2013). Etikboken: Etik för vårdande yrken (2:a uppl.). Lund: 

Studentlitteratur AB. 

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Hämtad 30 maj 2018, från Riksdagen, 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30  

SFS 2014:82. Patientlag. Hämtad 30 maj 2018, från Riksdagen, 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk%20forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821  

SFS 2010: 659. Patientsäkerhetslag. Hämtad 31 maj 2018, från Riksdagen, 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659  

SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Hämtad 25 april 

2019, från Riksdagen, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-

forskning-som_sfs-2003-460  

Shaulov, A., Frankel, M., Rubinow, A., Maaravi, Y., & Brezis, M. (2015). Preparedness for End 

of Life – a Survey of Jerusalem District Nursing homes. Journal of the American 

Geriatrics Society, 63, 2114–2119. doi:10.1111/jgs.13645 

Socialstyrelsen. (2001). Näringsproblem i vård och omsorg: Prevention och behandling. 

Hämtad 16 maj 2018, från Socialstyrelsen, 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/11653/2000-3-

11_0003012.pdf  

Socialstyrelsen. (2011). Näring för god vård och omsorg: En vägledning för att underbygga 

och behandla undernäring. Hämtad 31 maj 2018, från Socialstyrelsen, 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18400/2011-9-

2.pdf  

Socialstyrelsen. (2013). Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede: 

Vägledning, rekommendationer och indikationer. Hämtad 13 maj 2019, från 

Socialstyrelsen, 

https://www.vardhandboken.se/Sormland/vard-och-behandling/nutrition/nutrition-enteral/bedomning-av-behov-och-utvardering/
https://www.vardhandboken.se/Sormland/vard-och-behandling/nutrition/nutrition-enteral/bedomning-av-behov-och-utvardering/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk%20forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk%20forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/11653/2000-3-11_0003012.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/11653/2000-3-11_0003012.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18400/2011-9-2.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18400/2011-9-2.pdf


 30 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19107/2013-6-

4.pdf  

SOU 2001:6. Döden angår oss alla – värdig vård vid livets slut. Hämtad 23 april 2019, från 

Regeringen 

https://www.regeringen.se/49b6c2/contentassets/9b252638652e497ab0e16f66a0a5

4cf9/doden-angar-oss-alla  

Statens medicinsk-etiska råd. (u.å). Integritet. Hämtad 4 april 2019, från 

http://www.smer.se/etik/integritet/  

Tsang, P.Y., & Carey, S. (2013). Impact of home parenteral nutrition on daily life: A 

qualitative study of eight patients. Nutrition & Dietetics, 2015(72). doi:10.1111/1747-

0080.12091 

Van der Riet, P., Good, P., Higgins, I., & Sneesby, L. (2008). Palliative care professionals’ 

perceptions of nutrition and hydration at the end of life. International Journal of 

Palliative Nursing, 14(3), 145-151. doi:10.12968/ijpn.2008.14.3.28895 

Van der Riet, P., Higgins, I., Good, P., & Sneesby, L. (2009). A discourse analysis of difficult 

clinical situations in relation to nutrition and hydration during end of life. Journal of 

Clinical Nursing, 18(14), 2104-2111. doi:10.1111/j.1365-2702.2008.02760.x  

Wallin, V., Carlander, I., Sandman, P.-O., & Håkanson, C. (2015). Meanings of eating 

deficiencies for people to palliative home care. Palliative Care, 13(5), 1231–1239. 

doi:10.1017/S1478951514001199 

Werkander Harstäde, C. (2013). Skuld och skam. I. B. Andershed., B-M. Ternestedt., & C. 

Håkanson (Red.), Palliativ vård: Begrepp & Perspektiv i teori och praktik. (ss. 213–

221). Lund: Studentlitteratur AB. 

Westergren, A. (2014). Nutrition och ätande. I A.-K. Edberg & H. Wijk (Red.), 

Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa (ss. 265–294). Lund: Studentlitteratur 

AB. 

Winkler, M.F., Hagan, E., Wetle, T., Smith, C., O’Sullivan Maillet, J., & Touger-Decker, R. 

(2010). An Exploration of Quality of Life and the Experience of Living with Home 

Parenteral Nutrition. Journal of Parenteral and Enteral nutrition, 34(4), 395–407. 

doi:10.1177./0148607110362582  

Wong, C., Lucas, B., & Wood, D. (2018). Patients’ experiences with home parenteral 

nutrition: a grounded theory study. Clinical Nutrition ESPEN 24(2018), 100–108. 

doi:10.1016/j.clnesp.2018.01.005 

World Health Organization. (2019). WHO Definition of Palliative Care. Hämtad 16 april 

2019, från https://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/  

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19107/2013-6-4.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19107/2013-6-4.pdf
https://www.regeringen.se/49b6c2/contentassets/9b252638652e497ab0e16f66a0a54cf9/doden-angar-oss-alla
https://www.regeringen.se/49b6c2/contentassets/9b252638652e497ab0e16f66a0a54cf9/doden-angar-oss-alla
http://www.smer.se/etik/integritet/
https://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/


 31 

Öhlén, J. (2013). Perspektiv på lidande. I B. Andershed., B.-M. Ternestedt & C. Håkanson 

(Red.), Palliativ vård: Begrepp & Perspektiv i teori och praktik. (ss. 137–150). Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Östlundh, L. (2017). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: Vägledning 

för litteraturbaserade examensarbeten (ss. 59–81). Lund: Studentlitteratur AB.



BILAGA A. SÖKMATRIS 

Tabell över sökmatris enligt Fribergs (2017) struktur  
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Life 
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Peer reviewed 
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Peer reviewed 
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AND dying 
patients 

2008-2019 
Peer reviewed 
Full text 
English  
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Mark Allen 
Healthcare 
5 april 2019 
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care AND 
artificial 
nutrition and 
hydration 
AND nurses 
experience 

2008-2019 
Full text 
English  
Abstract 
Available  
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Medline 
11 april 
2018 
 

Nurse AND 
Artificial 
nutrition 
AND end of 
life care 

2008-2019 
Full text 
English  
Abstract 
Available  
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CINAHL 
Plus 
7 april 2018 

Nurse AND 
nutrition 
AND 
palliative 

2008-2019 
Peer reviewed 
Full text 
English  
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CINAHL 
Plus 
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AND 
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English  
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BILAGA B. KVALITETSGRANSKNING  

Enligt Fribergs (2017) struktur 
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problem formulerat? 

Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns teoretisk 

utgångspunkt 

beskriven? 

Nej Ja Nej Nej Ja Nej Ja Ja Nej Ja 

Finns 

omvårdnadsvetenskaplig 

teoribildning beskriven? 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Finns det ett tydligt 

formulerat syfte? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är metoden beskriven?  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är deltagarna i studien 

beskrivna?   

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Har data analyserats? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Hänger metod och 

teoretisk utgångspunkt 

ihop? 

Nej Ja Nej Nej Ja Nej Ja Ja Nej Ja 

Beskrivs resultatet? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Har författarna tolkat 

studiens resultat? 
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om argument? 
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Förs det några etiska 

resonemang? 
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Finns det en 

metoddiskussion? 
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Finns det en 

återkoppling till 

teoretiska antaganden? 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 
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BILAGA C. ARTIKELMATRIS 
 

Artikel-

nummer 

Författare 

Årtal 

Titel 

Tidskrift  

Land  

Syfte Metod Resultat 

1 Dreyer, A., Førde. R., & Nortvedt, P. 

2010 

Life-prolonging treatment in nursing 

homes: how do physicians and nurses 

describe and justify their own 

practice? 

Journal of Medical Ethics 

Norge 

Att undersöka hur läkare 

och sjuksköterskor 

skyddar patienternas 

autonomi på vårdhem 

gällande beslut om vård i 

livets slutskede och hur 

de rättfärdigar sitt 

arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

En kvalitativ metod där 

intervjuer gjordes med totalt 

19 deltagare varav 9 var 

läkare och 10 var 

sjuksköterskor från 10 olika 

vårdhem i Norge. 

 

Intervjuerna spelades in för 

att sedan transkriberas direkt 

efter att intervjuerna 

avslutats. Detta för att inte 

riskera att gå miste om någon 

information som 

sjuksköterskorna och läkarna 

berättade om under 

intervjuerna. Genom de olika 

intervjuerna så uppstod nya 

teman från tidigare 

intervjuad deltagare. Detta 

nya tema togs därefter med i 

Patienternas kompetens att 

ge ett samtycke till 

erbjuden behandling 

saknades ofta, och läkarna 

diskuterade hellre med 

anhöriga till patienten 

gällande artificiell 

nutrition. Endast en läkare 

i studien ville inkludera 

patienten i beslutsfattandet. 

Sjuksköterskorna litade på 

patienternas önskan om att 

avböja livsuppehållande 

behandling, även vid de 

tillfällen patienterna hade 

svårt att tala. De hävdade 

att de förstår patientens 

icke-verbala 

kommunikation. 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nästa intervju för att få nästa 

deltagares uppfattning om 

sådant som tidigare 

intervjuad person nämnt och 

belyst, och som inte var med 

som någon originalfråga från 

författarna. 

Efter att intervjuerna 

transkriberats och texterna 

analyserats så klassades 

texten i teman och subteman 

med utgångspunkt från 

originalfrågorna, och 

intervjuerna från 

sjuksköterskor och läkare 

analyserades separat under 

detta steg. Därefter lästes de 

transkriberade intervjuerna 

upprepade gånger för att 

slutligen kunna urskilja tre 

teman. 

Initialt strukturerades 

dataanalysen enligt Braun 

och Clarkes metod, och 

därefter vid analys av teman 

och kodad text tillämpades 

Pattons metod för kvalitativa 

studier.   

Sjuksköterskorna 

poängterade att de 

spenderar mer tid hos 

patienterna än vad läkarna 

gör och att 

sjuksköterskorna då 

strävade efter att få höra 

patienternas önskemål. 

Sjuksköterskor ansåg att en 

del vägrade näring på ett 

kraftfullt och tillförlitligt 

sätt. Sjuksköterskorna 

påtalade att anhöriga sällan 

inkluderades när beslut 

skulle fattas. 



3 

 

2 Bryon, E., Gastmans, C., & Dierckx de 

Casterlé, B. 

2010 

Involvement of hospital nurses in care 

decisions related to administration of 

artificial nutrition or hydration (ANH) 

in patients with dementia: A 

qualitative study 

International Journal of Nursing 

Studies 

Belgien 

Att beskriva 

sjuksköterskornas 

involvering gällande 

artificiell nutrition till 

patienter med 

demenssjukdom inom 

sjukvården. 

 

En intervjustudie med 21 

deltagare med kvalitativ 

ansats. 

Intervjuerna skedde med 

utgångspunkt och med 

inspiration från Grounded 

Theory. Analysen började 

direkt efter den sista 

intervjun då intervjuerna 

transkriberades efter att ha 

spelats in, och därefter lästes 

alla intervjuer flera gånger 

för att få en överblick över 

innehållet samt att bli bekant 

med datan. Därefter märktes 

alla relevanta stycken i 

artikeln och huvudidéerna 

fångades i form av in vivo-

koder som gradvis 

formulerades i begrepp. 

Därefter grupperades 

begreppen och märktes enligt 

kategori. Intervjuer hämtades 

flera gånger för att säkerställa 

de materiella reflektionerna. 

Underkategorier bildades och 

reflektioner bekräftades eller 

avvisades och begreppen 

Sjuksköterskorna strävade 

efter att ge god vård och 

skapade därav sig en 

helhetsbild av patienten för 

att tillgodose just denna 

individ god vård med 

artificiell nutrition ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. 

Sjuksköterskorna 

utvecklade en holistisk syn 

på patienterna som 

sjuksköterskorna ser som 

grunden för en god vård. 

Sjuksköterskorna hade en 

direkt och en intensiv 

kontakt med sina patienter 

och ofta med deras 

anhöriga. Sjuksköterskorna 

beskrev att de hade en roll 

där de guidade de anhöriga 

när de inte förstod 

situationens allvar. 

Sjuksköterskorna försökte 

ge de anhöriga en insikt i 

situationen samt försökte 

förberedda dem på att 

patienten vårdas i livets 

slutskede. 



4 

 

klargjordes genom en 

skriftlig 

omskrivningsprocess. Det 

sista steget formulerades en 

generell reflektion över alla 

intervjuer. Författarna till 

studien hanterade och 

analyserade datan som 

samlats in med hjälp av QRS 

NVivo 8. 

 

3 Baillie, J., Anagnostou, D., Sivell, S., 

Van Godwin, J., Byrne, A., & Nelson, 

A.-M 

2018 

Management, nutrition and hydration 

at end-of-life: a qualitative exploration 

of patients’, carers’ and health 

professionals’ experiences and further 

research questions 

BMC Palliative Care 

Storbritannien 

Att undersöka och 

beskriva sjuksköterskors, 

patienters och anhörigas 

upplevelser, 

frågeställningar och 

erfarenheter när det 

kommer till att behandla 

symtom, minskat intag 

nutrition och vätska hos 

patienter som vårdas i 

livets slutskede. 

Totalt så deltog 190 personer 

i studien, och 89 av dessa var 

sjuksköterskor. Det var 

enkäter som först skickades 

ut där personerna i studien 

fick beskriva svara på 

frågeställningar som rör 

symtomkontroll, nutrition 

och vätskeintag. Därefter 

skedde intervjuer med 

utvalda personer. 

Datan som samlats in 

studerades och analyserades 

av två av författarna till 

studien som sedan 

strukturerades med 

kategorier. Den tematiska 

Författarna till studien 

identifierade fem teman 

som; smärta, andnöd, 

aggressivitet, nutrition och 

vätska. Nutrition och vätska 

var den största kategorin 

som skapade oro för 

sjuksköterskorna i den 

palliativa vården. 

Sjuksköterskorna nämner 

även att de har funderingar 

om artificiell nutrition är en 

lämplig behandlingsform i 

ett palliativt skede, då de 

inte kan styrka att det ökar 

patientens livskvalitet och 

bekvämlighet i livets 

slutskede. Samtliga 
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analysen strukturerades 

enligt Braun och Clarke’s 

förhållningssätt för att kunna 

få en detaljerad och komplex 

tolkning av svaren som de 

fått. 

sjuksköterskor hävdar att 

mer forskning krävs för att 

kunna bringa klarhet i om 

artificiell nutrition är en 

lämplig behandlingsform, 

och även för att hjälpa 

sjukvårdspersonal och 

anhöriga att få en 

helhetssyn på patienten när 

det kommer till 

beslutsfattande angående 

nutritionsbehandling i 

livets slutskede. 

4 Higgins, I., Van der Riet, P., Sneesby, 

L., & Good, P. 

2013 

Nutrition and hydration in dying 

patients: the perceptions of acute care 

nurses 

British Journal of Nursing 

Storbritannien 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av artificiell 

nutrition inom palliativ 

vård 

 

En intervjustudie med 10 

sjuksköterskor från olika 

vårdenheter med kvalitativ 

ansats. 

Intervjuerna transkriberades 

och analyserades sedan 

tematiskt mot utgångspunkt 

från Polit och Beck. Den 

transkriberade datan lästes 

upprepade tillfällen för att 

kunna få en förståelse för 

texten i helhet. Betydelsefulla 

påståenden som framkom 

under intervjuerna 

Sjuksköterskorna i studien 

anser att de behöver en 

trygg plats på arbetet trots 

de svåra diskussioner som 

uppstår mellan 

yrkesgrupper, patient och 

anhöriga gällande artificiell 

nutrition vid palliativ vård. 

Sjuksköterskorna beskriver 

att när anhöriga tog upp 

frågan om behandling som 

artificiell nutrition så 

hänvisade sjuksköterskorna 

till den medicinskt 
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markerades, kodades och 

grupperades under relevant 

tema. Därefter lästes de 

transkriberade intervjuerna 

återigen vid flera tillfällen för 

att försäkra sig om att viktiga 

och betydelsefulla 

påståenden inte missats eller 

blivit exkluderade av misstag. 

ansvarige läkaren, då 

sjuksköterskan sällan var 

involverad i 

beslutsprocessen.  

Sjuksköterskor beskriver 

även att artificiell nutrition 

kan bringa lättnad för 

anhöriga att handskas med 

att patienten vårdas i ett 

palliativt skede, och 

sjuksköterskorna menar att 

man behöver ta hänsyn till 

anhörigas oro trots att det 

inte alltid är den bästa 

behandlingen för patienten. 

Däremot beskrev 

sjuksköterskorna att det 

förelåg en osäkerhet hos 

sjuksköterskorna samt 

anhörig om patienten 

eventuellt lider av törst och 

hunger i ett palliativt skede, 

varav frågan om artificiell 

nutrition är viktigt men 

samtidigt att man måste ta 

hänsyn till patientens 
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autonomi, värdighet och 

integritet. 

5 Shaulov, A., Frankel, M., Rubinow, A., 

Maaravi, Y., & Brezis, M. 

2015 

Preparedness for End of Life – a 

Survey of Jerusalem District Nursing 

Homes 

Journal of the American Geriatrics 

Society 

Israel 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av palliativ 

vård och utvärdera 

kvaliteten på palliativ 

vård som sker på 

vårdhem i Jerusalem. 

En intervjustudie som 95 

sjuksköterskor från 28 olika 

vårdhem deltog i. Utöver 

intervjuerna skedde en 

enkätstudie som 207 olika 

yrkesprofessioner deltog i och 

som de fick fylla i. 

Yrkesprofessioner som deltog 

var bland annat 

sjuksköterskor och läkare. 

Intervjuerna var semi-

strukturerade med kvalitativ 

ansats medan enkäterna 

analyserades med hjälp av 

statistik. Intervjuernas 

upplägg hade öppna frågor 

som fanns nedskriva i ett 

manus då författarna till 

studien ville få en förståelse 

för sjuksköterskornas 

erfarenheter, och 

enkätstudien var till för att få 

en bredare förståelse för olika 

yrkesprofessioners åsikter 

och deltagande. Enkäterna 

Sjuksköterskorna beskrev 

att för 90% av patienterna 

som vistades på 

vårdhemmet med palliativ 

vård inte hade några egna 

önskemål angående 

behandlingsformer. 

Sjuksköterskorna försökte i 

dialog med patienten och 

anhöriga strukturera upp 

en kommande plan för 

patienten om hur vården 

skulle utformas, för att i ett 

senare skede inte riskera 

patientens värdighet, 

integritet och autonomi när 

det började närma sig livets 

slut. 

Likväl beskrev 

sjuksköterskorna att de 

hade dålig information 

angående smärta och 

smärtbehandling under 

livets slutskede, vilket 

medförde att många av 
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analyserades med hjälp av 

statistik. 

 

patienterna var 

underbehandlade med sin 

smärta då fokus istället 

lades på livsuppehållande 

åtgärder som artificiell 

nutrition. 

6 Holmdahl, S., Sävenstedt, S., & Imoni, 

R.-M. 

2013 

Parenteral nutrition in home-based 

palliative care: Swedish district nurses 

experiences 

Scandinavian Journal of Caring 

Sciences 

Sverige 

Att beskriva 

distriktsjuksköterskor 

erfarenheter och 

upplevelser av att vårda 

patienter hemma i livets 

slutskede med parenteral 

nutrition. 

12 distriktsjuksköterskor 

deltog i studien. 

Genomfördes med 

semistrukturerade intervjuer 

med kvalitativ ansats. 

Intervjuerna spelades och in 

som sedan transkriberades 

under en tre veckors period. 

Efter varje genomförd 

intervju diskuterade och 

reflekterade författarna över 

intervjuns innehåll och 

betydelse. De transkriberade 

intervjuerna lästes igenom 

flera gånger av samtliga 

författare, för att sedan 

kunna urskilja teman och 

subteman. Analysen av datan 

som författarna samlat in 

skedde i enlighet med Elo och 

Kyngäs metod. 

Sjuksköterskorna beskrev 

känslan av att all fokus 

hamnade på själva 

infusionen istället på 

patienten, vilket bidrog till 

känslan att inte kunna 

finnas till som stöd i den 

utsträckning som patienten 

behöver. En annan aspekt 

som sjuksköterskorna 

uppmärksammat var 

infusionens betydelse för 

patienten och dennes 

anhöriga. De fördelaktiga 

aspekterna var patientens 

försök att förlänga livet, få 

mer tid med sina anhöriga, 

ökat hopp, styrka och 

livskvalitet. När patienten 

och dennes anhöriga 

uttryckte dessa känslor så 

medförde det även att 
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sjuksköterskorna kände sig 

tillfredsställda över att 

kunna hjälpa patienten i 

dennes situation. De 

ofördelaktiga aspekterna 

var knutna till patientens 

begränsade fysiska förmåga 

då de mer och mer blev 

bundna till sin säng, ökade 

risker för illamående och 

ödem. Detta medförde att 

när patienten själv 

uppmärksammade 

sjuksköterskan på att 

patienten inte längre ville 

genomgå 

nutritionsbehandling så var 

det en svår balansgång för 

sjuksköterskan att försöka 

framföra patientens önskan 

till anhöriga om att avsluta 

nutritionsbehandlingen. 

Anhöriga ville oftast att 

nutritionsbehandlingen 

skulle fortgå med hänsyn 

till att patienten fortsatt 

skulle finnas i livet. När 

dessa situationer uppstod 
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så kände sjuksköterskan sig 

ensam, utan kollegialt stöd, 

i att hantera patienten och 

dennes anhörigas olika 

önskningar, värderingar 

och åsikter 

7 Lim, M.-L., Paulynn Yong, B.Y., Qi 

Maggie Mar, M., Yuh Ang, S., Mei 

Chan, M., Lam, M., Janet Chong, N.C., 

& Lopez, V. 

2018 

Caring for patients on home enteral 

nutrition: Reported complications by 

home carers and perspectives of 

community nurses. 

Journal of Clinical Nursing 

Australien 

Att undersöka 

erfarenheter av enteral 

nutrition hos 

sjuksköterskor i 

kommunen som är 

involverade i patientens 

vård samt hos 

vårdpersonal som vårdar 

patienten hemma. 

En mixad metod användes 

där 99 sjuksköterskor deltog i 

studien samt fyllde i en 

enkät. Intervjuer skedde med 

vårdpersonal som vårdar 

patienten i hemmet samt 

med 20 sjuksköterskor som 

arbetar i kommunen och som 

är involverade i patientens 

vård. 

Datan analyserades genom 

att kontrolläsa 

sjuksköterskornas 

originalutlåtanden från 

enkätstudien samt 

sjuksköterskornas 

beskrivningar under 

intervjuerna efter att 

intervjuerna skett. Detta för 

att se om sjuksköterskorna på 

något sätt ändrat sitt första 

Sjuksköterskorna beskrev 

att de behöver bättre 

träning och information 

angående hur man ska 

kunna tillgodose en korrekt 

och lämplig vård för en 

patient som vårdas i ett 

palliativt skede som även 

behandlas med artificiell 

nutrition. Sjuksköterskorna 

ansåg att det behövs bättre 

kommunikation mellan 

sjuksköterskorna som 

vårdar patienten i hemmet 

och sjuksköterskorna som 

arbetar på sjukhuset för att 

kunna möjliggöra en bättre 

vård för patienten och att 

patienten inte ska behöva 

lida i livets slutskede. 
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utlåtande, och i så fall av 

vilken anledning. För den 

kvantitativa delen användes 

beskrivande statistik som 

analysmetod, och för den 

kvalitativa delen användes en 

innehållsanalys som 

analysmetod.  

 

 

Sjuksköterskorna beskriver 

även svårigheter att hantera 

patientens anhörigas 

åsikter och önskemål 

angående artificiell 

nutrition i livets slutskede, 

då anhöriga besitter en 

rädsla över att förlora 

patienten. 

Sjuksköterskorna beskriver 

etiska dilemman över att 

kunna hantera 

diskussionen om artificiell 

nutrition när inte anhöriga 

har förståelse för patientens 

situation. 

8 Van der Riet, P., Higgins, I., Good, P., 

& Sneesby, L. 

2009 

A discourse analysis of difficult 

clinical situations in relation to 

nutrition and hydration during end of 

life. 

Journal of Clinical Nursing 

Australien 

Att undersöka 

sjuksköterskor och 

läkares erfarenheter och 

åsikter att behandla 

patienter med artificiell 

nutrition i livets 

slutskede. 

15 sjuksköterskor och 4 

läkare från två palliativa 

enheter intervjuades under 

studien. 

Studien genomfördes med 

diskursanalys med kvalitativ 

teknik genom intervjuer. 

Detta för att få en förståelse 

för deltagarnas erfarenheter 

och upplevelser av fenomenet 

som undersöks. Datan som 

Sjuksköterskorna i studien 

ansåg att det var en svår 

balansgång gällande 

artificiell nutrition, då de 

hade delade åsikter om det 

skulle bidra eller minska 

patientens livskvalitet i 

relation till om patientens 

liv skulle kunna förlängas. 

De beskrev etiska 

dilemman som härrördes 

till artificiell nutrition. 
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samlats in lästes vid flera 

tillfällen, som sedan kodades 

för att hitta gemensamma 

teman och subteman. 

Författarna tog särskild 

hänsyn till deltagarnas egna 

uttryck, metaforer, pronomen 

och förskönande 

beskrivningar av sina 

erfarenheter. Författarna till 

studien analyserade datan 

som de samlat in enligt Gills 

steg och metod för en 

diskursanalys.  

Sjuksköterskorna beskriver 

även dilemman när 

patienten och sjukvårdens 

åsikter går isär. 

Sjuksköterskorna 

respekterar patientens 

autonomi i de fall patienten 

kan uttrycka vad den 

önskar för 

behandlingsform, medan 

sjuksköterskorna försök 

informera om 

komplikationer och risker 

som kan uppstå vid denna 

behandlingsform. Samtidigt 

beskriver sjuksköterskorna 

svårigheter att balansera 

anhörigas åsikter gällande 

artificiell nutrition när 

sjuksköterskorna vet att det 

inte kommer gynna 

patientens livskvalitet. 

9 Van der Riet, P., Good, P., Higgins, I., 

& Sneesby, L. 

2008 

Att beskriva erfarenheter 

av administrerandet av 

artificiell nutrition till 

patienter vars vård är i 

En intervjustudie med 

kvalitativ ansats, med 15 

sjuksköterskor från två olika 

palliativa vårdenheter med 

inriktning mot palliativ vård. 

Sjuksköterskorna beskrev 

sina erfarenheter och 

upplevelser som svårigheter 

med att diskutera ämnen 

angående avslutandet av 

artificiell nutrition med 
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Palliative care professionals’ 

perceptions of nutrition and hydration 

at the end of life 

International Journal of Palliative 

Nursing 

Australien 

ett palliativt skede ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. 

Författarna använde sig utav 

diskursanalys, för att kunna 

få en förståelse för 

deltagarnas erfarenheter av 

fenomenet som undersöks. 

Datan som samlats in lästes 

vid flera tillfällen, som sedan 

kodades för att sedan finna 

gemensamma teman. 

Författarna bakom studien 

analyserade datan som 

samlats in enligt Gills steg 

och metod för en 

diskursanalys. 

patienten och dennes 

anhöriga. Detta då deras 

anhöriga ofta ville fortsätta 

nutritionsbehandlingen 

med hopp om att det ska 

lindra patientens lidande 

men även med förhoppning 

om att patienten ska 

tillfriskna. En aspekt som 

uppmärksammades i 

studien var att anhöriga 

tolkade 

nutritionsbehandlingen 

som vård och omsorg för 

patienten. Detta gjorde att 

anhöriga ofta hade 

invändningar att 

sjukvården inte behandlade 

patienten med artificiell 

nutrition i livets slutskede. 

Sjuksköterskorna fick 

därmed ofta hantera 

anhörigas oro och ängslan, 

och sjuksköterskorna ansåg 

att anhöriga behöver 

involveras mer och få 

korrekt information om 



14 

 

nutritionsbehandlingens 

syfte. 

10 Bryon, E., Dierckx de Casterlé, B., & 

Gastmans, C. 

2012 

’Because we see them naked’ – Nurses’ 

experience in caring for hospitalized 

patients with dementia: Considering 

artificial nutrition or hydration (ANH) 

Bioethics 

Belgien 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att beskriva belgiska 

sjuksköterskors 

erfarenheter och 

upplevelser av att vårda 

patienter med 

demenssjukdom på 

sjukhus som även var i 

behov av artificiell 

nutrition. 

Intervjuer med kvalitativ 

design med inspiration från 

Grounded Theory. 21 

sjuksköterskor från nio olika 

sjukhus i Belgien 

intervjuades. 

Datan analyserades samtidigt 

och systematiskt under 

intervjuerna. Intervjuerna 

spelades även in och 

transkriberades för att 

kontrollera så ingen 

information gick miste om. 

Sjuksköterskorna fick även 

fylla i ett frågeformulär efter 

intervjuerna som användes 

under dataanalysen. 

Författarna till studien 

hanterade och analyserade 

datan som samlats in med 

hjälp av QRS NVivo 8. 

Sjuksköterskorna beskrev 

att de var involverade i 

beslutsprocessen angående 

artificiell nutrition och att 

de hade olika roller i 

beslutsprocessen. Dels att 

se efter patientens bästa 

och autonomi, dels att 

informera anhöriga om 

olika behandlingsalternativ 

och finnas som stöd till 

anhöriga samt informera 

läkaren om patientens 

aktuella mående och 

situation. Sjuksköterskorna 

försökte få patienten att 

vara delaktig i dennes vård i 

den utsträckning patienten 

var kapabel till, varav 

sjuksköterskorna försökte 

efterfråga patientens 

önskan och åsikter. 

Sjuksköterskorna försökte 

även involvera patientens 

anhöriga i den mån det gick 

angående beslutet om 
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artificiell nutrition. I vissa 

fall förlöpte det väl när 

både sjuksköterskan, läkare 

och anhöriga delade samma 

åsikter. Men i det fall när 

anhöriga tyckte annat blev 

det en svår balansgång att 

hantera för sjuksköterskan 
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