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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Parenteral nutrition används när patienter inte kan tillgodose sitt dagliga behov 

av näring och kan leda till malnutrition. Behandling med parenteral nutrition kan både 

administreras på sjukhus och i hemmet. Problem: Att administreras parenteral nutrition i 

hemmet kan innebära nya erfarenheter. Genom att få kunskap över patienters erfarenheter 

av behandlingen kan dessa hjälpa sjukvårdspersonalen att planera en god personcentrerad 

vård. Syfte: Att göra en översikt över patienters erfarenheter av att behandlas med 

parenteral nutrition i hemmet. Metod: En allmän litteraturöversikt med tolv artiklar, sex 

artiklar med kvalitativ ansats och sex artiklar kvantitativ ansats analyserades. Resultat: I 

analysen framkom tre teman om patienternas erfarenhet av att behandlas med parenteral 

nutrition i hemmet. De tre teman som utvecklades var livskvalité och mental påverkan, 

utmaningar i vardagen och livskraft och sömn. Slutsats: Behandling med parenteral 

nutrition i hemmet ger ett flertal positiva erfarenheter för patienterna utifrån deras 

livskvalité samtidigt som det uppstod utmaningar patienterna behövde överträda. Genom 

information, föra en dialog med patienten och deras anhöriga samt eftersträva flexibilitet 

utifrån patientens behov och livsmål kan en god personcentrerad vård ges. 

Nyckelord: Livskvalité, Utmaningar, Erfarenheter, Litteraturstudie, Livskraft, Sömn, 

Mental påverkan. 

  



ABSTRACT 

Background: Parenteral nutrition is used when patients cannot meet their daily nutritional 

needs and can lead to malnutrition. The treatment with parenteral nutrition can be 

administered both in hospitals and in the home. Problem: To be administered parenteral 

nutrition in the home can mean new experiences. By gaining knowledge of patients' 

experiences of the treatment, these can help the healthcare staff to plan a good person-

centered care. Aim: To make an overview of patients' experiences of being treated with 

parenteral nutrition in the home. Method: A general literature review with twelve articles, 

six articles with qualitative approach and six articles quantitative approach was analyzed. 

Result: In the analysis, three themes about the patient's experience emerged that were 

treated with parenteral nutrition in the home. The three themes that were developed were 

quality of life and mental impact, everyday life challenges and vitality and sleep. 

Conclusions: Treatment with parenteral nutrition in the home provides a number of 

positive experiences for the patients based on their quality of life while at the same time 

posing challenges the patients needed to transgress. By providing information, conducting a 

dialogue with the patient and their relatives, and striving for flexibility based on the patient's 

needs and life goals, a good person-centered care can be provided. 

Keywords: Quality of life, Challenges, Experiences, Literature Study, Energi, Sleep, Mental 

impact. 
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1 INLEDNING 

Att få i sig tillräckligt med näring är nödvändigt för överlevnad och välmående. Som blivande 

sjuksköterskor valdes att fokusera på nutrition då det utgör ett viktigt perspektiv av 

patienters vård. En god nutrition har inte bara en avgörande betydelse för överlevnad utan 

kan även lindra och förbättra prognosen vid sjukdom. Ämnet valdes utifrån förslag från 

Akademin för hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens högskola. Under verksamhetsförlagd 

utbildning har författarna mött patienter som behandlas med parenteral nutrition både i 

hemmet och på sjukhus. Detta väckte intresse hur patienter påverkas av att inte längre vara 

kapabla till att inta tillräckligt med näring för att uppfylla dagsbehovet. Därför valdes att 

undersöka hur patienters erfarenheter påverkades av näringstillförsel via Parenteral 

Nutrition i hemmet, Home Parenteral Nutrition [HPN]. Förhoppningsvis kan detta 

examensarbete bidra till en större förståelse för patienters erfarenheter av HPN. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras begrepp som är återkommande i examensarbetet. Definitioner och 

beskrivning av malnutrition, parenteral nutrition och komplikationer vid parenteral 

nutrition. Vidare beskrivs begreppen livskvalité, hälsa, nutrition, sömn, sjuksköterskans 

ansvar och relevanta lagar och styrdokument beskrivs samt anhörigas erfarenheter av HPN 

behandling. Som vårdteoretiker beskrivs Katie Erikssons vårdvetenskapliga teori och 

bakgrunden avslutas med en problemformulering som ligger till grund för syftet. 

2.1.1 Malnutrition 

Nutrition är en förutsättning för liv. Kroppen behöver tillräckligt med näring för att 

upprätthålla cellmetabolismen (Edberg och Wijk 2014). I Sverige och andra delar av 

Västeuropa är cirka 25% av de patienter som läggs in på sjukhus undernärda vilket innebär 

att de kommer behöva stöd med näringsintaget. Beroende på sjukdomstillstånd och dess 

komplikationer kan patienter behöva behandlas med parenteral nutrition (Ericson och 

Ericson 2012). Definitionen av malnutrition är när en individ har brist på näringsämnen med 

en mätbar negativ påverkan i kroppens sammansättning, funktion eller sjukdomsförlopp 

(Socialstyrelsen, 2016). Det normala dagsbehovet för energi och näring är individuellt. Enligt 

Ericson och Ericson (2012) bör näringsintaget för vuxna bestå av 50–60% kolhydrater, 30% 

fett och 10–20% proteiner. Orsaker till malnutrition är enligt Världshälsoorganisationen 

(WHO, 2017) en tydlig obalans av intaget av näring och/eller vätska utifrån ett givet behov. 

Exempelvis kan patienter vid gastrointestinala sjukdom få svårigheter att inta föda peroralt. 
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En vanlig behandlingsstrategi som används vid gastrointestinala sjukdomar är att låta 

tarmen vila och ge den tid att läka. Patienter får då inte i sig tillräckligt med näring, vilket kan 

leda till malnutrition. Personen är därför beroende av hjälp med att tillgodose närings- och 

vätskebehov (Ericson & Ericson, 2012). Malnutrition kan även påverka en persons beteende. 

Otillräckligt näringsintag kan leda till nedstämt humör och minska patienters förmåga att 

aktivera sig på grund av orkeslöshet (a.a.). Hos patienter med svår malnutrition finns risk för 

refeeding syndrome vilket innebär metaboliska störningar som uppstår då näring återinsätts 

och kan utvecklas till ett livshotande tillstånd. Svår malnutrition leder till försämring av 

kroppens metaboliska enzymsystem vilket kan ge en överbelastning om patienter får näring 

och vätska i för hög dos (Stratton & Smith, 2006). Risken för detta är som högst när patienter 

har befunnit sig i svältläge som vid anorexi eller maligna sjukdomar (Ericson & Ericson, 

2012). 

2.1.2 Parenteral Nutrition 

Parenteral nutrition [PN] är en behandlingsstrategi som används när patienter inte kan eller 

bör äta. Den parenterala nutritionen ingår inte i matsmältningsprocessen utan levererar 

näringsämnen direkt in i blodomloppet via en venös infart. Den består av en kemisk 

blandning av näringsmässiga substanser som annars skulle absorberas in i blodet från mag 

och tarmkanalen. Näringsämnen som erhålls från mat varierar beroende på skillnader i 

matsmältning och absorption av mat i mag-tarmkanalen medans näringsämnena i parenteral 

nutrition är konstanta (Fletcher, 2013). Användning av Total Parenteral Nutrition [TPN] 

implementeras när patienter inte längre kan försörja sig genom att inta näring och vätska 

genom munnen (Ericson & Ericson, 2012). Termen TPN innebär att hela patientens 

näringsämnen, vätske- och elektrolyt behov tillhandahålls på parenteral väg. Vanligtvis är 

dock de flesta patienter förmögna att få enteral eller oralt näringsintag samtidigt i samband 

med behandlingen (Fletcher, 2013). TPN introduceras bland annat till patienter med akut 

njursvikt, ileus, leverinsufficiens eller där tarmvila behövs vid inflammatoriska 

tarmsjukdomar. TPN kan också vara aktuell vid tillstånd där patienter är medvetslösa med 

tydlig aspirationsrisk, har brännskador eller hypermetaboliska tillstånd som sepsis och 

trauma. 

Det är av stor vikt att komma igång med parenteral nutrition som tilläggsbehandling eller 

fullständig ersättning av nutrition innan bristen på näring riskerar leda till malnutrition och 

kan orsaka komplikationer. Strävan är att patienter ska försörja sig med näring peroralt i 

högsta möjliga utsträckning (Ericson & Ericson, 2012). En amerikansk studie (Tappenden, 

Quatrara, Parkhurst, Malone, Fanjiang & Ziegler, 2013) beskriver att tidig insättning med PN 

hos patienter som riskerar att utveckla malnutrition innebär färre återkommande 

sjukhusvistelser, minskad risk för att utveckla komplikationer samt minskade vårdkostnader. 

Vid parenteral administrering ska sjukvårdspersonal ha kunskap om parenteral 

näringsomsättning, infusionshastigheter samt eventuella metabola komplikationer (Hessov, 

2001). Personal som är kvalificerad att bedöma patienters näringsstatus är läkare, 

sjuksköterskor, dietister samt apotekare (Ellegård, 2015).  
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Efter att läkaren ordinerat PN ska det i patientens journal skrivas en motivering till åtgärden 

samt anges energi och proteinbehov (a a). En engelsk studie visar hur samarbete mellan olika 

sjukvårdspersonal är essentiellt för att övervaka patienter så deras HPN blir så framgångsrik 

som möjligt och eventuella komplikationer blir upptäckta (Sangster, 2015). Vid planering av 

vilken form av nutrition som ska användas ska patienters tillstånd alltid övervägas utifrån 

orsaken till att denne inte kan ta till sig mat peroralt samt patienters möjlighet till att uppta 

näringen. För patienter i livets slutskede ska även etiska bedömningar beaktas (Ericson & 

Ericson, 2012). 

2.1.3 Komplikationer vid parenteral nutrition 

Vid behandling med PN kan det uppstå ett antal komplikationer såsom pneumoni, 

illamående, kräkningar, diarré samt komplikationer i gallgångar och lever tillhör de 

vanligaste och mest allvarliga vid PN. Patienter som behandlas över lång tid är speciellt 

utsatta. Patienter med den här typen av komplikationer har ökad risk för tidig mortalitet till 

följd av leversjukdom som orsakats av PN (Worthington & Gilbert, 2012). Andra 

komplikationer är påverkad insulinproduktion och leverns glukosmetabolism på grund av att 

tarmen inte blir stimulerad av ett normalt nutritionsintag. Leverns gallproduktion stimuleras 

inte heller vid PN vilket kan leda till att galla lagras i gallgångarna, vilket kan leda till 

cholecystit (Ericson & Ericson, 2012; Worthington & Gilbert, 2012). Det finns även risk för 

att tarmkanalens enzymsystem inte aktiveras vilket kan leda till en partiell atrofi av tarmen. 

Tarmväggen släpper över tarmbakterier mellan tarmen och blodbanan. Detta kallas 

bakteriell translokation vilket ökar infektionsrisken och kan leda till sepsis samt multipel 

organsvikt. Komplikationer och biverkningar av behandlingen kan leda till att patienter blir 

orkeslösa och behöver bli inlagda på sjukhus (Ericson & Ericson, 2012). Andra 

komplikationer vid användning av PN är arytmier på grund av för snabb administration av 

kalla lösningar. Vätskan som tillförs vid PN är hypertont innebärande att den har hög 

spänning. Allt flytande som är hypertont har irriterande effekt på vävnader. Blir kärlväggen 

tillräckligt retad så kan trombos utvecklas. Förutom detta finns risk för extravasal infusion 

samt infekterat instickningsställe (Ericson & Ericson, 2012). Det finns en liten, men allvarlig, 

risk att utveckla allergiska reaktioner då en del av ingredienserna i PN har biologiskt 

ursprung, exempelvis äggfosfolipider, sojabönsolja och fiskolja i fettemulsioner (FASS, 2015; 

FASS, 2017). En amerikansk studie visar att nästan en fjärdedel av de patienter som skrivs ut 

från sjukhuset får komplikationer från deras kateter. De flesta av patienterna får återvända 

till sjukhuset för hjälp inom loppet av 30 dagar från utskrivningen. Komplikationerna består 

av infektioner i blodbanan, kateterockultationer eller kateterassocierad venös trombos 

(Keller et al., 2017). 

2.1.4 Livskvalité, hälsa och nutrition 

Begreppet livskvalité används inom hälso- och sjukvården som ett mått på hälsa och 

funktion. Livskvalité bygger på individens tolkning utifrån deras värderingar och skilda 

levnadssätt (SOU, 2015:56). Även WHO (2017) definierar livskvalité som en persons 

uppfattning om deras ställning i livet i samband med de kultur- och värdesystem där de bor 

och i förhållande till deras mål, förväntningar, normer och problem. 
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WHO (2017) definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt 

välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom. Synen på hälsa är inte bara personlig utan 

påverkas även av sociala och kulturella perspektiv. Hälsa påverkas också av den sociala och 

ekonomiska miljön, den fysiska miljön och personens individuella egenskaper och 

beteenden. Wiklund (2003) beskriver också att inverkan från den yttre miljön såsom klimat, 

miljögifter och stress spelar också roll. Detta blir än mer tydligt i situationer där människans 

egen hälsa och näringstillstånd är påverkad. Sjukdom kan leda till livsförändringar genom 

ändring av syn på hälsa samt förändring av livsmål. 

Näringsbehovet är inte endast något som måste uppfyllas för överlevnad utan också viktiga i 

sociala och kulturella sammanhang. Nutrition är av betydande vikt för en persons identitet, 

livskvalité, hälsa och känsla av tillhörighet (Skolin, 2010). Matintag innebär att människor 

upprättar och bibehåller social kontakt med andra människor vid matbordet. Mat kan ha 

symboliska funktioner och kan innefatta moralisk betydelse inom religiösa sammanhang. 

Mat innebär även ett tillfälle att uttrycka sig estetiskt (Rozin, 2005). Mat kan förmedla, 

förutom att vara en social sammankomst, även social status, etnicitet och rikedom (Murcott, 

1982). I en studie av Keane et al. (2018) beskriver hur cancerpatienter som skrevs ut från 

sjukhuset och fick fortsätta sin hälso- och sjukvård från hemmet med HPN hade en bättre 

prognos än om de som fortsatt behandlas inom slutenvården. 

2.1.5 Sömn 

Sömn är ett grundläggande behov hos människor (Edberg & Wijk, 2014). Vid sömn sänks 

medvetandet och hjärnan får möjlighet att återhämta sig. Florence Nightingale beskriver hur 

sömn är den viktigaste källan till återhämtning och en viktig komponent för hur dagen 

kommer att erfaras (Nightingale, 1954). HPN är en behandling som kan ges både dag som 

natt och riskerar därför påverka sömnkvaliteten (Ericson & Ericson, 2012). Enligt Hetta & 

Schwan (2017) minskar sömnbehovet successivt med åldern. Det blir svårare för kroppen att 

komma in i djupsömn vilket kan leda till sämre nattsömn och mer fragmenterad sömn, vilket 

i sin tur kan leda till trötthet även dagtid. Sömnbehovet är individuellt och kan variera stort 

bland fullvuxna personer. Om sömnen ofta blir avbruten kan personen utveckla 

komplikationer både på kort och lång sikt. På kort sikt leder sömnbrist till försämrad 

reaktionstid, sömnighet och brist på livskraft. Förmågan att hantera komplexa problem eller 

finna lösningar, minnesproblem och koncentrationssvårigheter reduceras. Det kan även 

innebära humörsvängningar i form av irritation, retlighet, ilska eller nedstämdhet. Sömnbrist 

påverkar även bearbetning av det emotionella minnet samt ökar tendensen till att minnas 

negativa minnen (Stickgold & Walker, 2013). I vissa fall kan detta utvecklas till ångest och 

depressionsproblematik (a.a.). Sömnbrist kan även leda till en generellt minskad motivation 

och minska förmågan att tänka logiskt, inhämta ny information och analysera denna. Alla 

förändringar är däremot inte psykologiska utan sömnbrist kan även orsaka nedsatt 

immunförsvar, försämrad sårläkning, minskad smärttröskel och ökad känslighet för 

infektioner. Risken ökar för att utveckla diabetes typ 1, övervikt, metabolt syndrom samt få 

hjärt- och kärlsjukdomar (Edberg & Wijk, 2014). 
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2.1.6 Sjuksköterskans ansvar 

Enligt svensk sjuksköterskeförening [SSF] (2017) har sjuksköterskor ansvar och innehar den 

kompetens som krävs för att utföra omvårdnadsuppgifter med skicklighet och samtidigt 

etablera en förtroendefull relation med patienter och deras anhöriga. En personcentrerad 

vård definieras av att patient och närstående blir sedda och förstådda som unika personer. 

Där alla patienters behov, värderingar och förväntningar ses som individuella. Det är utifrån 

patientens berättelser och som vårdmötet sker och kännetecknas av en ömsesidig öppenhet 

för varandras kunskap där vården skapas och dokumenteras i samverkan. När omvårdnad 

sker samverkan med patient och närstående bevaras värdighet och integritet (SSF, 2016). I 

enlighet med International Council of Nurses (ICN) etiska kod (SFF, 2014) är det 

sjuksköterskors huvudansvar och skyldighet att tillämpa och utarbeta godtagbara riktlinjer 

för omvårdnad som ska vila på vetenskaplig grund och kunskap. De ska också medverka till 

en vårdkultur som främjar etiskt förhållningssätt och lämna utrymme för utveckling och 

dialog i sin relation till patienter. På sjukhus sker en analys av patienters nutritionsstatus 

under ett ankomstsamtal vilket har syftet att ge en generell uppfattning om deras livsstil, 

nutritionsstatus och nutritionshinder (Ericson och Ericson, 2012). En viktig del av 

sjuksköterskors arbete är bedömning av patienters nutritionsstatus och att identifiera 

riskfaktorer som kan leda till malnutrition vid inskrivning på sjukhus samt riskfaktorer som 

kan manifestera sig under vårdtiden. Bedömning görs vid inskrivning och även regelbundet 

under vårdtiden (Socialstyrelsen, 2011). För att få en uppskattning av kroppens energi- och 

näringsbehov görs en individuell plan för varje patient via insamling kring deras 

nutritionsbehov. Body Mass Index-beräkning (BMI) används också vilken ger en snabb 

inblick i om patienter ligger på sin normala kroppsvikt, är överviktig eller malnutrierade. 

I en svensk studie beskrivs hur sjuksköterskor ansvarar för att sätta upp en plan när HPN 

startas upp vilken ska inkludera mål, uppföljning och eventuell behandlingsavslutning. 

Planen ämnar göra det lättare att planera arbetet och förbättra relationer till patient och 

deras familj samt skapa en gemensam förståelse för vilka mål som behandlingen har 

(Holmdahl, Sävenstedt, & Imoni, 2013). Förberedelse och administrering av PN-lösningar, 

omläggning, byte av förband runt katetern samt byte av infusionslösningen med periodiska 

intervall (Dinç & Erdil, 2000). Det ingår i sjuksköterskors ansvar att arbeta för att förebygga 

komplikationer så att patientsäkerheten upprätthålls (Almås, Stubberud & Gønseth, 2011). 

Då PN ges finns alltid en risk för utveckling av kateterrelaterade komplikationer. Det är 

viktigt att omhändertagandet görs aseptiskt med korrekt hantering för att minska 

infektionsrisk samt kontroll att blandningen är korrekt och stabil (Vårdhandboken, 2017). 

Sjuksköterskor har det yttersta ansvaret för att förberedelse av PN med tillsatser sker på ett 

aseptiskt (SFS 2015:331). Det finns dock fall där patienterna utbildats för att självständigt 

kunna sätta på eller byta HPN. Genom detta kan patienterna uppnå en större autonomi i det 

dagliga livet (Kumpf & Tillman, 2012). Felaktig hantering av infarter och infusioner kan leda 

till ett vårdlidande för både patienter och anhöriga samt ökade vårdkostnader (Dinç & Erdil, 

2000). För att patienter ska ha möjlighet att hantera eventuella komplikationer finns det en 

dygnet runt hjälplinje och ett sjukvårdsteam de kan ringa som kommer ut till patienters 

assistans (Kumpf & Tillman, 2012). 
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2.1.7 Lagar och styrdokument 

Lagar styr över sjukvårdens ansvar för att planera och utföra hälso- och sjukvård men även 

över patienters rättigheter. Det är lagar som ligger till grund för sjukvårdens planering som 

är ämnade att leda till god och patientsäker vård med patienters behov i fokus. Enligt Hälso- 

och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska vården planeras utifrån respekt för patienters 

integritet och självbestämmande. Vården ska upprätthålla god kvalité och ta hänsyn till 

patienters behov av kontinuitet, säkerhet och trygghet. Fortsatt ska hälso- och sjukvården 

främja en god hälsa och utföra ett arbete som ska förebygga ohälsa. Målet med hälso- och 

sjukvården är att driva och genomföra god vård anpassad till varje patient. 

I Patientlagen (SFS 2017:615) beskrivs hur hälso- och sjukvårdsverksamheter ska stödja 

patienters integritet, självbestämmande och delaktighet. Patienter har rätt att själv 

bestämma vilken vård de vill ha. De ska få tillräckligt med information för att ha möjlighet att 

ge sitt samtycke och fatta väl motiverade beslut. Genom att utöva självbestämmande kan de 

själva påverka sin vård utifrån egen erfarenhet av livskvalité och vad som bäst kan förbättra 

den. Det finns alltid risk för att vårdskador sker. Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS, 

2010:659) innebär en vårdskada en händelse där patienter har lidit en fysisk eller psykisk 

skada som inte hade behövt inträffa. Det är vårdgivarens ansvar att förebygga och att se till 

att åtgärder vidtas för att patienter minimerar risken för att vårdskador utvecklas. Om 

patienters näringsbehov inte beaktas och PN behandling inte sätts in i tid eller sätts in i 

felaktig dos kan detta leda till malnutrition för patienter. Malnutrition kan resultera i ett 

fysiskt och psykiskt lidande men ökar också risken för försämrad sårläkning, infektioner och 

fallskador. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på de risker som finns vid undernäring 

och därmed så tidigt som möjligt vidta åtgärder om det skulle behövas innan följderna blir 

stora (Socialstyrelsen, 2018). 

2.1.8  Anhörigas erfarenheter av HPN behandling 

Anhöriga till patienter med avancerad cancer beskriver en enorm lättnad när HPN initieras 

då sjuksköterskor finns tillgängliga i hemmet när PN ska ges. Anhöriga uppskattar när 

sjuksköterskor kommer till hemmet eftersom de då kan få stöd att upptäcka komplikationer 

hos patienter istället för att de själva skall behöva ta det fulla ansvaret för patientens hälsa. 

De anhöriga beskriver hur detta leder till en förbättrad livskvalité för hela familjen som 

annars skulle beskrivit en stor press. Anhöriga beskriver även en oro över att behöva hantera 

läkemedelsadministrationen då infusionerna ofta tar cirka tolv timmar att slutföra. Då 

sjukvårdspersonal inte är närvarande under hela denna tid får de anhöriga övervaka 

infusionspumpen så att inte problem ska uppstå vilket de beskriver som mycket tidskrävande 

(Orrevall, Tishelman & Permert, 2005; Santarpia & Bozzetti, 2018). De anhörigas rädsla kan 

även anses vara välmotiverad då en amerikansk studie fann en signifikant högre mortalitet 

bland postoperativa cancerpatienter som inte hade tillgång till frekvent kvalificerad 

hemsjukvård (Mezey et.al., 2015). Anhöriga till patienter som behandlas med HPN riskerar 

depression, trötthet, social isolering, brist på sömn och dåligt självförtroende (Smith et al., 

2010). Symtomen påverkas till viss del av om patienten kommer till acceptans över sin 

situation, men även om patienterna finner acceptans för sin situation, så minskar inte 
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belastningen och ansvaret över patienters situation för de anhöriga (Santarpia & Bozzetti, 

2018). 

2.2 Vårdvetenskaplig teori 

Det vårdteoretiska perspektivet utgår utifrån Katie Eriksson (1987,1989, 2015a, 2015b). 

Erikssons teori valdes då den utgår ifrån att behandla patienter med caritas vilket innebär 

kärlek och barmhärtighet och att se hela människan. Genom detta skapas en förståelse för 

patienters erfarenheter av att behandlas med HPN. Eriksson (1987) beskriver hur ett 

vårdande kan ses som en kärlekshandling. Oavsett om det kan ingå moment som anses 

oestetiska eller smärtsamma i en vårdsituation, är det verkliga vårdandet till naturen alltid 

estetiskt, vackert och består av en andlig relation. När skönhet och konst kan upplevas verkar 

detta hälsofrämjande och skapar en känsla av välbefinnande. Begreppen hälsa och lidande 

kommer att beskrivas närmare, då Eriksson ser hälsa och lidande som något naturligt i 

människans liv. Hälsa och lidande anses gå hand i hand med varandra och kan inte existera 

utan den andra. 

Enligt Eriksson (2015b) är alla människor naturliga vårdare. Människan har förmågan att ta 

hand om sig själv och skapa utrymme där utveckling sker. Detta sker som en individuell 

process men också i samspel med anhöriga och vänner. När en persons egna styrka inte 

räcker till kan en naturlig vårdare hjälpa till i utvecklingsprocessen. En naturlig vårdare kan 

vara en förälder eller ett syskon. Det professionella vårdandet tar plats när den naturliga 

vården inte räcker till. Den professionella vårdaren träder in med en annan form av vård och 

kompletterar med medicinsk vård, vårdande vård och själavård. Den professionella vårdaren 

agerar som vägvisare och visar valmöjligheterna som finns för patienter. Den professionella 

vårdaren gör själv inga val som vägvisare utan stöttar och går bredvid den andra som 

befinner sig på en ny väg. Detta innebär att då en naturlig vårdare har kapacitet att förmedla 

kärlek och har generositet i sin livshållning kan den professionella vårdarens kännedom 

stötta, vårda och lindra lidandet. 

2.2.1 Hälsa 

Eriksson (1989) beskriver hälsa som relativt. Helhet kan kännas och finnas på olika plan. Det 

är inte förrän total upplevelse av helhet har uppstått som en beskrivning av detta går att göra. 

Innan dess så kan en vision finnas för hur denna helhet ser ut. Den grundar sig på den 

kunskap en individ redan har. Några villkor där hälsan blir relativ är bland annat till tid, rum, 

kultur och samhälle och individens vetenskapsperspektiv. Eriksson (1989) fortsätter med att 

hälsa förenas av en individs upplevelse av sundhet, friskhet och välbefinnande och kan också 

antas ha villkor. Hälsobegreppen sundhet och friskhet kan betraktas som en objektiv 

betydelse medan sundhet tillhör den subjektiva. Sundhet symboliserar den psykiska hälsan, 

friskhet den fysiska och välbefinnande är det som upplevs av individen. Detta kan innebära 

att det är utifrån individens egen kapacitet och inre stöd som sundhet, friskhet och 

välbefinnande kan upplevas. Denna upplevelse räknas vara en nödvändig och tillräcklig 

förutsättning för hälsa. Människans sundhet bidrar till att de händelserna på olika sätt 
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påverkar livet kommer ligga till grund för tolkning av framtida händelser. När tolkningen 

sker på ett konsekvent och adekvat sätt ökar chanserna att våra handlingar i förhållande till 

situationen också är sund. Detta gör det möjligt för människan att möta och bemästra 

svårigheter i livet. Hälsan avgörs av individens upplevelse av hälsa, detta kan innebära att 

sjukdom är närvarande men helhet ändå upplevs. Det kan också innebära ett tillstånd där 

frånvaro av sjukdom infinner sig men individen upplever trots det inte hälsa. Hälsa är 

förenligt med individens upplevelse av friskhet oavsett hur människan blir dömd av 

samhället som frisk eller sjuk. Hälsa är tro, hopp och kärlek. Eriksson (1989) ser detta som 

essentiellt för att människan ska ha tillfälle att utvecklas och växa. Det är fundamental styrka 

som finns hos människan där grundsubstansen för hälsan är tron, hoppet vägleder hälsan 

och kärleken formar hälsan. Hälsa är i ständig rörelse vilket innebär att människan erfar sin 

livskraft, där hon skapar hur sitt liv och hälsa ska se ut. Människan har olika visioner av hur 

detta ser ut och hälsa upplevs inte nödvändigtvis på alla plan då det kan finnas hälsohinder i 

de kroppsliga, andliga eller själsliga processerna. Människans fundamentala styrka formas 

utifrån den dynamiska rytmen mellan hennes potential och tillstånd. Då livets väg bjuder på 

motstånd eller glädjeämnen går det bättre om hon kan bära med sig skrattet under resans 

gång, för det är den egna individens inställning och upplevelse av helhet som är av betydelse. 

Om detta skulle vara människans grundinställning till hälsa skulle den hjälpa även när det är 

svårt. Det finns dock stunder då den egna styrkan och modet inte är tillräcklig och det är då 

omgivningen kommer in och stöttar som medmänniskor, naturliga eller professionella 

vårdare. Katie Eriksson (2015a) beskriver också hälsan som en rörelse mellan tre nivåer, 

“görande”, “varande” och “vardande”. Görandenivån kopplas till människors vilja att fly från 

lidandet. I Varandenivån vill människan sträva efter en form av balans och harmoni. I 

Vardandenivån är människan i fred med lidandet men det finns ännu en kamp mellan att ha 

hopp och känna hopplöshet, mellan liv och död. 

2.2.2  Lidande 

Eriksson (2015a) beskriver att lidande är ett naturligt inslag i livet som hör till. Lidandet i sig 

tillför inget, men genom att uppleva det, kan en mening tillföras. Att lida innebär en kamp 

mellan gott och ont. Naturligt söker människan förklaringar och frågar sig varför saker och 

ting inträffar. När hon är långt bortom sitt lidande och har slutat ställa sig frågan varför, är 

lidandet som störst, allt har förlorat sin mening. Det är inte förrän frågan varför inte längre 

är väsentlig som den första vinsten är vunnen. Då en förklaring inte längre är nödvändig kan 

en acceptans infinna sig över att lidandet är oundvikligt. Lidandet kan då levas fullt ut och 

värdigheten ges tillbaka. Beroende på vad människan värdesätter kommer hon att lida på 

olika sätt, en gemensam nämnare är att lidandet uppstår genom att människan inte kan 

uppfylla det hon känner sig vara ämnad för. Känslan av att inte bli tagen på allvar eller inte 

vara betrodd kan orsaka ett lidande. Detta kan medföra att till ett undvikande för att söka 

kontakt då rädslan över att inte bli accepterad för sin identitet finns. Ensamhet i sig behöver 

inte vara ett lidande men då känslan av att bli utesluten från gemenskap och att känna som 

om något tagits ifrån en inträffar, då uppstår även lidande. När en patient kommer i kontakt 

med vården kan ett lidandets drama uppstå. Dramat bygger på patienters förhoppningar som 

åter kommer till liv därför är det essentiellt för den professionella vårdaren att ha modet att 

vara medaktör i patienters lidandets drama. Då den professionella vårdaren förmedlar att 
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patienter är sedd och blir bekräftad kan processen gå vidare till att tillåta sig ta den tid att 

lida som senare går över till en försoning. Då patienten ej känner sig ensam i dramat kommer 

lidandet att lindras. Andra lidanden som kan uppstå i sammanband med vården är 

sjukdomslidande, patienter lider oftast av smärtan som sjukdomen orsakar. Ett vårdlidande 

kan uppstå då patienter inte känner sig sedd eller hörd. Där vård har blivit utebliven eller 

patienter har blivit kränkt. Ett livslidande kan uppstå när allt känns överväldigande och 

lidandets olika former tar plats på en gång och situationen känns outhärdlig. Eriksson 

(2015a) beskriver också lidandet som upplevs i tre nivåer; ”att ha ett lidande” beskrivs att i 

deras lidande inte har samma uppfattning av sig själv och deras egna inre begär och är 

påverkad och styrd av yttre omständigheter. ”Att vara i lidande” innebär att människor söker 

något helgjutet vilket människan kan uppleva som ett tillstånd av lycka, harmoni och hälsa 

och ”att varda i lidande” är en stadig kamp mellan hopp och hopplöshet, mellan liv och död, 

när människan vinner i denna kamp kan de finna mening i sitt lidande. Eriksson (2015a) 

menar att hälsa och lidande går hand i hand.  

2.3  Problemformulering 

God nutrition är essentiellt för att främja återhämtning och upprätthålla hälsa och god 

livskvalité. Att vara oförmögen att fullt ut tillgodose sitt dagsbehov av näring kan bero på 

sjukdom eller skadetillstånd. Detta kan leda till att patienter istället behöver få nutrition och 

vätska parenteralt för att inte drabbas av malnutrition. Då en ny behandlingsform sätts in där 

nutrition administreras parenteralt kan detta leda till nya erfarenheter för patienten. 

Näringsintag är viktigt ur ett överlevnads perspektiv men kan även påverka människa utifrån 

sociala och kulturella sammanhang. Sjuksköterskor har en viktig roll i att planera vården 

utifrån patienters förutsättningar, vilja och åsikter. Katie Eriksson menar att hälsa och 

lidande går hand i hand och är något relativt utifrån tid, rum, kultur, samhälle och individens 

perspektiv. Genom att utgå från de tre nivåerna av hälsa; görande, varande och vardande kan 

en förståelse för patienters erfarenheter av att behandlas med HPN utvecklas. Sjuksköterskor 

kan genom förståelse och kunskap om patienters erfarenheter av HPN anpassa omvårdnaden 

så att patienters livskvalité ska bli så god som möjligt. Förhoppningsvis stärker detta 

examensarbete förståelsen för sjuksköterskor men även för annan sjukvårdspersonal och 

resultatet kan vara angeläget för att patienter med HPN ska få en god personcentrerad vård. 

3  SYFTE 

Syftet var att göra en översikt över patienters erfarenheter av att behandlas med parenteral 

nutrition i hemmet. 
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4  METOD OCH MATERIAL 

En litteraturöversikt genomfördes för att skapa förståelse och beskriva de erfarenheter som 

är föremål för denna studie. Då personliga erfarenheterna kan undersökas både genom 

personliga intervjuer samt enkätundersökningar kan olika perspektiv av syftet framkomma. 

En litteraturöversikt ämnar forma en överblick av redan publicerade kunskap kring ett 

fenomen inom ett verksamhetsområde/ kompetensområde. Denna metod användes för att ge 

ökad kunskap och vidare förståelse för ämnet genom att det material som togs fram 

granskades och sammanställdes. Metoden var väl lämpad för att sammanställa aktuell och 

redan publicerad forskning av kvalitativ och kvantitativ ansats (Friberg, 2017). Genom att 

kombinera studier från två forskningsansatser gav detta en mer komplett bild av fenomenet.  

En litteraturöversikt ska hålla hög standard i både metodval och studiedesign. För att detta 

ska upprätthållas beskriver Friberg (2017) hur ett systematiskt genomförande av arbetet ska 

ske för att forskningsarbetet ska hålla så hög kvalitet som möjligt. Det första som valdes var 

ett fenomen eller område att undersöka. Detta följdes sedan av en litteratursökning som 

ledde fram till att försöka skapa en övergripande beskrivning av allt material som fanns 

publicerat på området. En översikt skapades där det var möjligt att identifiera vilket material 

som fanns tillgängligt i databaserna vilket låg till grund för att sedan börja avgränsa 

materialet. På så vis säkerställdes det att det fanns tillräckligt med studier genomförda på 

området för att hitta ett problemområde som skulle undersökas samt möjlighet att begränsa 

syftet för att besvara på en specifik frågeställning med utgång från problemformuleringen. 

Inklusions- och exklusionskriterier upprättades för att både sökresultat och resultatet skulle 

avgränsat utifrån syfte. Detta följdes av litteratursökningar i databaser inom 

forskningsområdet. Sökningen skedde både genom sökning i databaser men även manuellt 

genom att läsa igenom referenslistor i andra studier i syfte att lokalisera all relevant 

forskning. För att upprätthålla en hög reliabilitet och validitet presenterades sökningarna, 

dess resultat och urvalet för läsaren. Inget material som kom fram i sökprocessen och som 

var relevant utifrån examensarbetets syfte, inklusions och exklusionskriterier exkluderades 

utan presenteras då detta annars riskerar att förvanska resultatet. Att tydligt redovisa val av 

databaser för sökning av artiklar och en tydlig beskrivning av hur materialet av sökningarna 

hanterades ligger till grund för att metoden ska hålla en god kvalitet. Då resultatet av 

sökningarna inom en litteraturöversikt kan ha olika forskningsansatser menar Friberg (2017) 

att användandet av Granskningsmall för kvalitativa studier (Bilaga 2) samt Granskningsmall 

för kvantitativa studier (Bilaga 3) kan användas för att på likvärdigt analysera kvaliteten på 

studierna. Olika frågor ställdes mot studierna beroende på om de var av kvalitativ eller 

kvantitativ ansats. På så vis gavs möjlighet att ta ställning om studiens kvalitet och i de fall 

den har bristande kvalitet så kunde artikeln exkluderas ur resultatet. 

När studier valts ut och kvalitet granskats påbörjades processen att sammanställa ett 

resultat. Friberg (2017) påvisar att detta genomförs i två steg. Det första steget innebar att de 

valda studierna lästes igenom av samtliga författare vid ett flertal tillfällen. På så vis var det 

möjligt att en förståelse för helheten skapades och för att säkerställa att hela artikeln 

analyserats och allt väsentligt har uppfattats och dokumenterats. Det andra steget innebär att 

likheter och/eller skillnader i de olika artiklarna identifierades utifrån syfte, metod och 

resultat. Målet var att identifiera och presentera likheter och skillnader i resultatet med 
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hänsyn till att kvantitativt och kvalitativt resultat presenteras på olika sätt. Detta kan 

medföra svårigheter att göra en exakt jämförelse av innehållet men analysen kan leda till att 

datan sorteras och grupperas med likvärdig information. Genom att de olika delarna av 

resultaten bröts ned och sedan sorterades om var det möjligt att nya teman skapades där den 

fakta som framkommit i resultatet gav en nyanserad bild av ett fenomen. De nya teman 

presenterades i resultatet där materialet som låg bakom temat presenteras för att ge läsaren 

en förståelse för området och hur analysprocessen har gått till. Målsättningen är att resultatet 

fångar både bredden och djupet av ett ämne för att skapa förståelse för fenomenet (a.a.). 

4.1.1 Datainsamling och urval 

Utifrån ämnesområdet som valdes från Akademin för hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens 

högskola genomfördes en översikts sökning av forskningsstudier inom ämnesområdet i 

enlighet med första steget från Friberg (2017). Litteratursökningen genomfördes i 

databaserna CINAHL och PubMed. Databaserna valdes då CINAHL är den största databasen 

med forskning ur ett omvårdnadsperspektiv och PubMed är den största databasen för 

medicinsk och vårdvetenskaplig forskning (a a.). Sökord valdes ut genom att nyttja CINAHL 

headings och på så vis få sökresultat som var relaterat till parenteral nutrition och total 

parenteral nutrition med hög träffsäkerhet. 

Sökorden som användes var “Parenteral Nutrition”, “Home Parenteral Nutrition”, “Total 

Parenteral Nutrition” och “HPN” separat samt i kombination med patient, quality of life, 

family, patient experience, perception, perspective, attitude, view och satisfaction. 

Motsvarande söktermer jämfördes mot MeSH termer men resultatet inte skiljde sig mot 

sökorden som nyttjades ovan. I de fallen sökresultatens antal överskred författarnas förmåga 

att gå igenom listan av sökresultatet manuellt för att lokalisera studier kombinerades 

begreppen ovan med booleska termen AND i syfte att begränsa sökresultatet. Efter att 

sökresultatet från översikts sökningen gåtts igenom beslutades även att begränsa urvalet till 

att endast innehålla artiklar skrivna från 2008 och framåt. Studierna skulle även vara peer-

reviewed, skrivna på engelska samt studera patienter över 18 års ålder. Reviewartiklar 

exkluderades då primärkällor endast eftersöktes eftersom resultatet annars kan förvanskas 

(Friberg 2017). Sökresultat genomgick en urvalsprocess där i första steget titlarna lästes 

igenom om sökresultatet var under 500 träffar för att lokalisera aktuella artiklar (urval 1). 

Detta följdes av att abstract lästes igenom och jämfördes mot inklusions-, exklusionskriterier 

och syfte (urval 2). Eventuella dubbletter sorterades även bort under sökprocessen. 

Resultatet av sökningarna presenteras i Bilaga 1. Efter sökningar och jämförelse av 

examensarbetets syfte, inklusions och exklusionskriterier bestod urvalet består av tolv 

artiklar. Manuella sökningar efter ytterligare artiklar genom sökning i referenslistor och 

review artiklar ledde inte fram till något ytterligare material till urvalet.  

Nästa steg av urvalsprocessen lästes samtliga artiklar igenom i sin helhet av båda författarna 

vid ett flertal tillfällen för att få en förståelse för dess relevans för detta examensarbete (urval 

3). Av de utvalda artiklarna var sex stycken av kvantitativ ansats och sex stycken av kvalitativ 

ansats. Då samtliga artiklar i urvalsprocessen bedömdes som relevanta gick de vidare till sista 

steget i urvalsprocessen vilket var kvalitetsgranskning.  
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För att säkerställa att artiklarna höll tillräckligt god kvalitet granskades de utifrån två 

frågeformulär från Friberg (2017). Då artiklarna både bestod av kvantitativ och kvalitativ 

ansats krävdes två olika frågeformulär beroende på studietyp. Granskningsmallarna från 

Friberg (2017) som nyttjades för att undersöka och jämföra kvaliteten mellan studierna 

bifogas (Bilaga 2 Granskningsmall för kvalitativa studier och Bilaga 3 Granskningsmall för 

kvantitativa studier). Av artiklarna så var fyra artiklar av medelhög kvalitet och de övriga åtta 

var av hög kvalitet. Granskningsmallarna gör en noggrann genomgång av studiernas kvalitet 

med målet att bedöma om artiklarna brast i kvalitet vilket kan medföra exkludering ur denna 

studies resultat. Då inga studier fick bedömningen låg kvalitet så uteslöts ingen artikel under 

denna del i urvalsprocessen. För att studierna skulle få hög kvalitet så krävdes en poäng över 

nio poäng och för att få medelhög kvalitet krävdes över 5 poäng. Artiklarna granskades 

separat av de båda författarna och för varje fråga som ansågs besvaras på ett 

tillfredsställande sätt gavs ett poäng. När en artikel var granskad jämfördes resultaten av de 

båda granskningarna för att se att resultatet överensstämde. Om så ej var fallet granskades 

artikeln på nytt tillsammans för att lokalisera skillnaderna i bedömning och se om 

samförstånd hittades. Om författarna inte kom överens om en bedömning baserades istället 

bedömningen utifrån den lägsta poängsättningen. 

Samtliga artiklar presenteras i artikel matrisen (Bilaga 4) där författare, titel, tidskrift, år, 

land, syfte, metod, resultat och kvalitetsgranskning resultat beskrivs utifrån urvalsprocess 

och granskning. 

4.1.2 Analys 

Analysprocessen av artiklarnas resultat utgick utifrån Fribergs (2017) fem steg. Det första 

steget genomfördes genom att studierna lästes flera gånger för en överblick över kontext och 

förståelse för helheten. Detta steg genomfördes av båda individuellt för att undvika att 

påverka varandras förståelse av innehållet. I steg två identifierades nyckelfynd i studiernas 

resultat. Efter detta plockades delarna, som besvarade denna studies syfte, ut och fördes in i 

ett separat översiktsblad i steg tre. På så vis sammanställdes varje studies resultat. Enligt 

Friberg (2017) medför detta att det blir lättare att få översikt över materialet. Genom att 

individuellt genomfört identifieringen av nyckelfynd låg detta till grund för en kontroll av 

datan som extraherades ur artiklarna och då skillnader i bedömningen upptäcktes 

diskuterades detta tills en konsensus fanns. I det fjärde steget relaterades de olika studiernas 

resultat till varandra. Detta genomfördes genom att likheter och skillnader söktes utifrån 

syfte, metod och resultat. Båda författarna jämförde likheterna och skillnaderna mellan 

artiklarna för att säkerställa att granskningen överensstämmer med varandra så att inte 

någon del av resultatet förvanskas. Genom att koda olika likheter med färgkodning kunde 

teman börja ta form. Genom denna process identifierades fenomen runt forskningsområdet 

och olika perspektiv framkom med målet att skapa en djupare förståelse för studiens 

problemområde. Detta gjordes först individuellt och sedan tillsammans för att säkerställa en 

god kvalitét och minimera risken för fel. Teman omarbetades vid ett flertal tillfällen innan de 

tog sin slutgiltiga form som presenteras i resultatet. De nya teman kontrollerades sedan mot 

artiklarna som ingår i resultatet för att försäkra sig om att materialet inte förvanskats under 

examensarbetets gång. 
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I det femte steget formulerades en beskrivning utifrån de nya temana. Denna beskrivning 

ligger till grund för resultatet och all data som ligger till grund för temat presenteras för 

läsaren så att resonemang och slutsatser kan följas. Friberg (2017) skriver att detta är 

essentiellt för att läsaren ska kunna följa redovisningsgången och argumentationen för att 

kunna avgöra om resultatet är trovärdigt. 

4.1.3 Etiska överväganden 

Ett examensarbete som genomförs som litteraturstudie kräver inte ett etiskt tillstånd men det 

är viktigt att ändå beakta forskningsetiska ställningstaganden. Fusk genom stöld, plagiat eller 

fabricering får ej ske (Forsberg och Wengström, 2008). Författarna ska även vara tydliga 

med att dokumentera vad som är deras egna uppfattningar och reflektioner så detta inte går 

att förväxla med artiklarnas resultat. Ett kritiskt förhållningssätt till studierna ska alltid 

finnas och det ska vara tydligt för läsaren varför val och avgränsningar görs (Friberg, 2017). 

De artiklar som ingår i resultatet ska enligt Kjellström (2017) ha godkännande från etiska 

kommitté vilket krävs för forskning på människor (SFS 2003:460) eller ha genomgått 

noggranna etiska överväganden. 
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5 RESULTAT 

I resultatet presenteras artiklarnas syften, metoder och resultat. Jämförelse av artiklarnas 

resultat ledde fram till tre teman: Livskvalité och mental påverkan, Utmaningar i vardagen 

samt Livskraft och sömn. 

5.1 Studiernas syften 

Resultatet grundar sig på tolv artiklar som beskriver olika perspektiv av patienternas 

erfarenheter av att behandlas med HPN. Åtta av artiklarna (Culine et al., 2014; Girke et al., 

2016; Mueller, Lohmann, Thul, Weimann & Grill, 2010; Saqui, Fernandes & Allard, 2013; 

Senesse et al., 2015; Vashi et al., 2014; Winkler et al., 2010; Winkler & Smith, 2015) utgick 

ifrån hur patienternas livskvalité påverkades av behandlingen. Sex av artiklarna (Dreesen et 

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

2015; Wong, Lucas & Wood, 2018) fokuserade på att beskriva hur patienterna påverkades av 

HPN i det dagliga livet. Två av artiklarna (Dreesen et al., 2014; Wong, Lucas & Wood, 2018) 

försökte skapa en djupare förståelse för vad som påverkade patienternas erfarenheter av 

HPN. En studie av Wong, Lucas och Wood (2018) fokuserade på utvecklandet av en teori 

som skulle användas för att identifiera orsaker och på vilka sätt patienterna påverkades av 

HPN. I en studie av Dreesen et al. (2014) identifierades istället kvalitetsindikatorer för denna 

patientgrupp. Två artiklar (Senesse et al., 2015; Vashi et al., 2014) fokuserade på patienternas 

erfarenheter av HPN behandling och nutritionsstatus att för se hur väl detta påverkades i 

förhållande till varandra. 

Tre av artiklarna (Culine et al., 2014; Mueller et al., 2010; Vashi et al., 2014) beskrev 

patienter med cancers erfarenheter av att behandlas med HPN. I en av artiklarna (Mueller et 

al., 2010) jämfördes erfarenheterna hos två grupper, en grupp som nyligen blivit insatta på 

HPN och en grupp som haft behandlingen under en period av 85 dagar till 3,5 år. 

Patienternas erfarenheter av HPN behandlingens påverkan på deras mobilitet (Girke et al., 

2016; Huisman- de Waal et al., 2010; Saqui, Fernandes & Allard, 2013). Två av artiklarna 

(Girke et al., 2016; Huisman- de Waal et al., 2010) fokuserade på patienternas erfarenheter 

av minskad mobilitet och utmattning medan en artikel (Saqui, Fernandes & Allard, 2013) 

undersökte skillnaden mellan en portabel och stationär nutritionspump samt påverkan hos 

patienternas erfarenheter och livskvalité. 

5.2  Studiernas metoder 

5.2.1 Kvalitativa artiklar 

De sex kvalitativa artiklarna hade som datainsamlingsmetod semistrukturerade intervjuer 

(Dressen et al., 2014; Mueller et al., 2010; Tsang & Carey, 2015; Winkler et al., 2010; Winkler 
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& Smith, 2015; Wong, Lucas & Wood, 2018). Det som skildes åt var på vilket sätt de hade 

utförts. I tre av artiklarna genomfördes intervjuer genom personliga möten med patienterna 

(Dressen et al., 2014; Mueller et al., 2010; Wong, Lucas, & Wood, 2018). I två av artiklarna 

(Winkler et al., 2010; Winkler & Smith, 2015) genomfördes istället intervjuerna per telefon 

samt i en studie (Tsang & Carey, 2015) så kombinerades individuella intervjuer genom 

personliga möten med telefonintervjuer. Fyra av artiklarna (Dressen et al., 2014; Mueller et 

al., 2010; Tsang & Carey, 2015; Wong, Lucas & Wood, 2018) fokuserade på cancerpatienters 

erfarenheter av behandlas med HPN. Två av artiklarna (Winkler et al., 2010; Winkler & 

Smith, 2015) fokuserade på patienter med gastrointestinala sjukdomars erfarenheter av 

HPN. Studien av Wong, Lucas och Wood (2018) intervjuade patienter som genomgått en 

operation av antingen kronisk eller plötslig sjukdom och som blivit beroende av HPN. 

Inklusionskriteriet i samtliga artiklar var patienter över 18 år. Tre av artiklarna (Dressen et 

al., 2014; Wong, Lucas & Wood, 2018; Tsang & Carey, 2015; Wong, Lucas, & Wood, 2018) 

hade en medelålder mellan 41–63 år. De övriga artiklarna redovisade inte åldersspannet. 

Fyra artiklar hade fenomenologisk tolkning som analysmetod (Mueller et al., 2010; Tsang & 

Carey, 2015; Winkler et al., 2010; Winkler & Smith, 2015). En artikel (Wong, Lucas, & Wood, 

2018) använde sig av Grounded Theory och i Dressen et al. (2014) ramanalys. 

5.2.2  Kvantitativa artiklar 

Samtliga kvantitativa artiklar använde sig av frågeformulär som datainsamlingsmetod 

(Culine et al., 2014; Girke et al., 2016; Huisman-de Waal et al., 2010; Saqui, Fernandes & 

Allard, 2013; Senesse et al., 2015; Vashi et al., 2014). Två artiklar (Huisman- de Waal et al., 

2010; Vashi et al., 2014) var genomförda som longitudinella studier. Resterande fyra artiklar 

var genomförda som prospektiva studier (Culine et al., 2014; Girke et al., 2016; Saqui, 

Fernandes & Allard, 2013; Senesse et al., 2015). 

Tre studier (Culine et al., 2014; Senesse et al., 2015; Vashi et al., 2014) undersökte patienter 

med cancer och deras erfarenheter av HPN. Huisman-de Waal et al. (2010) undersökte 

patienter med gastrointestinala sjukdomar. Även Girke et al. (2016) undersökte 

gastrointestinala sjukdomar men kombinerade detta med att studera patienter med cancer. 

Alla patienterna som deltog i de kvantitativa studierna var över 18 års ålder. Det var en 

signifikant åldersspridning där störst spridning var att finna i en studie av Girke et al. (2016) 

som inkluderade patienter mellan 18–90 år. Fem av studierna (Culine et al., 2014; Huisman-

de Waal et al., 2010; Saqui, Fernandes & Allard, 2013; Senesse et al., 2015; Vashi et al., 2014) 

deltagare hade en medelålder på mellan 52–65 år. Studien av Huisman-de Waal et al. (2010) 

hade störst åldersspektrum där deltagarna var mellan 19–81 år. Antal deltagare i studierna 

skilde sig mellan de olika studierna. Den största studien (Culine et al., 2014) bestod av 437 

deltagare och den minsta (Saqui, Fernandes & Allard, 2013) av 20 deltagare. 

Tre av analyserna (Girke et al., 2016; Huisman-de Waal et al., 2010; Saqui, Fernandes & 

Allard, 2013) var genomförda som beskrivande statistisk analys. Vashi et al. (2014) 

genomförde en generaliserad estimerings ekvationsanalys och Senesse et al. (2015) 
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genomförde en variationsanalys. Culine et al. (2014) utförde en multivariable logistisk 

regressionsanalys. 

5.3  Studiernas resultat  

Resultaten presenteras i tre teman: Livskvalité och mental påverkan, Utmaningar i 

vardagen samt Livskraft och sömn. 

5.3.1 Livskvalité och mental påverkan 

HPN:s påverkan på livskvalitén beskrevs av patienterna i åtta artiklar (Culine et al., 2014; 

Dressen et al., 2014; Girke et al., 2016; Saqui, Fernandes, & Allard, 2013; Senesse et al., 2015; 

Tsang & Carey, 2015; Vashi et al., 2014; Winkler et al., 2010). Fem artiklar (Culine et al., 

2014; Girke et al., 2016; Senesse et al., 2015; Tsang & Carey, 2015; Winkler et al., 2010) 

beskrev en signifikant förbättrad livskvalité hos patienterna på grund av HPN. I en artikel 

definierade patienterna livskvalité som "att njuta av livet", "vara lycklig, nöjd eller att ha ett 

meningsfullt liv" och "att göra vad du vill göra när du vill”. Patienterna beskrev att detta 

förbättrades efter insättning av HPN (Winkler et al., 2010). Tre artiklar påvisade hur 

livskvalitén förbättrades signifikant hos patienterna efter flera månaders behandling med 

HPN (p<0,001). Förbättringarna var oberoende av kön, ålder eller sjukdomshistoria. 

Patienterna beskrev förbättring i deras livskvalité jämfört med tiden då de inte hade HPN 

(Dressen et al., 2014; Vashi et al., 2014; Tsang & Carey, 2015). Patienterna beskrev att ibland 

hade svårt att acceptera HPN då de jämförde sin livskvalité mot en frisk person (Tsang och 

Carey (2015). Patienterna beskrev vikten av att samtala med sjukvårdspersonal och familj. De 

beskrev också betydelsen av att dela erfarenheter med andra patienter med HPN (Dressen et 

al., 2014). Patienterna beskrev också hur betydelsefull det vara att lyssna på andra patienters 

livshistoria. De beskrev hur de blev inspirerade av kunskapen att andra patienter levde ett 

näst intill normalt liv med HPN (Winkler et al., 2010). 

Både sociala och känslomässiga perspektiv av patienternas liv skattades högre då de följdes 

upp efter en (p=0.01), två (p=0.01) respektive tre månader (p=0.002) efter insättning av 

HPN (Vashi et al., 2014). Ett liknande resultat beskrevs i en studie av Dressen et al. (2014) 

där patienter beskrev HPN som en påfrestning men hur belastningen minskade mer och mer 

för varje vecka som gick. Efter fyra veckors HPN fann Girke et al. (2016) hur det 

känslomässiga välmåendet förbättrades (p=0.027) samt att patienterna beskrev en generellt 

förbättrad livskvalité (p=0.015). Studien av Senesse et al. (2015) beskrev hur även om 

patienternas fysiska förmåga förbättrades så skedde ingen förbättring av det funktionella 

(p=0.105), känslomässiga (p=0.165) eller sociala välmåendet (p=0.252) efter insättning av 

behandlingen. Valet av infusionspump påverkade patienternas livskvalité. I artikeln av Saqui, 

Fernandes och Allard (2013) beskrev patienterna sig signifikant lyckligare, mindre 

begränsade och nöjdare med en portabel pump jämfört med en stationär pump (p <0,001). 

Att få HPN över natten ledde till bättre en livskvalité även om nattsömnen riskerade störas av 

larmljud (Senesse et al., 2015).  
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5.3.2 Utmaningar i vardagen 

Åtta studier (Culine et al., 2014; Dressen et al., 2014; Huisman- de Waal et al., 2010; Saqui, 

Fernandes & Allard, 2013; Tsang & Carey., 2015; Winkler et al., 2010; Winkler & Smith, 

2015; Wong, Lucas & Wood, 2018) beskrev utmaningar som kan uppstå efter insatt HPN 

behandling. 

Flera studier (Saqui, Fernandes & Allard, 2013; Tsang & Carey, 2015; Wong, Lucas & Wood, 

2018) beskrev hur patienterna blev begränsade i vilka aktiviteter hade möjlighet att 

genomföra. På grund av HPN beskrev patienterna att de var låsta till sitt hem och inte hade 

möjligheten att resa. En resa skulle innebära extra bagage för pumpar, tillbehör samt brist på 

kvalificerad sjukvårdspersonal som kan sköta om infusionen. Att ha en central infart var en 

annan begränsning som beskrevs av patienterna. Eftersom den måste hållas torr och ren 

försvårades aktiviteter som att duscha och fritidsaktiviteter såsom simning. I två artiklar 

(Tsang & Carey, 2015; Wong, Lucas & Wood, 2018) beskrev patienterna restriktioner, främst 

orsakade av den tidsbrist behandlingen innebar, för att delta i sociala sammanhang 

(Huisman- de Waal et al., 2010; Saqui, Fernandes & Allard, 2013) samt att de beskrev sig 

isolerade då tillställningarna ofta bestod av intag av föda och dryck (Tsang & Carey, 2015). 

Enligt Tsang och Carey (2015) beskrev vänner och familj till patienterna hur de undvek att 

bjuda med patienten i sociala sammanhang då de var rädda för att patienterna skulle erfara 

isolering och ökat fokus på deras sjukdom. Patienterna riskerade få ytterligare skuldkänslor 

orsakade av att behandlingen och deras situation påverkade deras familj och anhöriga 

negativt. Detta riskerade att leda till att patienternas erfarenheter av att behandlas med HPN 

försämrades. Ett sätt att hantera detta var att informera vänner och bekanta om problem och 

lösningar patienterna såg för att minska både sin egen samt sin familj och anhörigas oro 

(a.a.). Patienterna beskrev att de etablerade nya rutiner och beteenden som de betraktade 

som "normala". Till exempel var en sådan rutin att justera tiderna då de fick sin infusion för 

att istället ha möjlighet att delta på sociala sammanhang. Om det inte gick att få 

infusionstiderna att passa in så var alternativet att patienterna valde att hoppa över ett 

behandlingstillfälle för att delta vid tillställningen (Winkler & Smith, 2015). Även om HPN i 

sig påverkade möjligheter att delta i aktiviteter då tiderna för HPN infusionerna krockade så 

förbättrades detta desto mer flexibla patienterna och sjukvårdspersonal var med 

infusionstiderna. Även deras hälsa, gastrointestinala symtom och beskrivning av trötthet 

begränsade deras möjligheter att delta i aktiviteter (Winkler et al., 2010). Det var inte alla 

patienter som beskrev sig begränsade av behandlingen. I en studie av Culine et al. (2014) 

beskrev hur 53% av patienterna uppgav att deras autonomi inte påverkades negativt. I två av 

artiklarna (Huisman- de Waal et al., 2010; Winkler et al., 2010) beskrev patienterna en 

förvärrad generell utmattning efter att HPN påbörjades vilket begränsade patienternas 

förmåga att leva sitt liv som de ville. Enligt Huisman- de Waal et al. (2010) beskrev 60% av 

patienterna som behandlades med HPN-infusioner sig som allvarligt utmattade vilket 

patienterna ansåg berodde på att de saknade möjligheter till frihet. Utmattningen förklarades 

till 46% av depression, funktionsnedsättning och själv förmåga till följd av deras livssituation. 

Två andra artiklar visade däremot hur HPN behandlingen istället ledde till minskad 

utmattning och att patienterna fick mer livskraft vilket i sin tur minskade deras isolering och 

begränsning i vardagen (Tsang & Carey, 2015; Vashi et al., 2014). 
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Studien av Tsang och Carey (2015) beskrev hur att behöva vara kopplad till en maskin tolv 

timmar varje dygn minskade deras möjligheter att mobilisera sig i hemmet. Behandlingen 

ledde även till en tidsbrist för att hinna med saker i vardagen då behandlingen upptog många 

av de vakna timmarna. Andra patienter beskrev att de uppskattade att administreras HPN 

över natten så att deras dagar var fria. De stationära pumparna ledde även till att de blev fast 

vilket begränsade patienterna i bland annat sociala sammanhang och fysiska aktiviteter. 

Genom bytet till en portabel pump förflyttade de sig i ökad utsträckning vilket gjorde det 

lättare att acceptera frekvensen för administration av HPN samt stå ut med den långa tiden 

som behandlingen pågick (Saqui, Fernandes & Allard, 2013). Även det faktum att patienterna 

behövde ha en central infart för behandlingen ledde till begränsningar för att undvika 

infektioner och andra problem med infarten. Patienterna beskrev behandlingen som 

utmanande men något som måste göras (Tsang & Carey, 2015). Trots att behandlingen 

medförde restriktioner så beskrev patienterna HPN som en livräddande intervention. Genom 

att förstå konsekvenserna av att inte få behandlingen var det möjligt att finna en acceptans 

för situation och de begränsningar den innebar (Dressen et al., 2014; Tsang & Carey, 2015; 

Winkler et al., 2010). Även om HPN innebar ökade begränsningar för patienten medförde det 

även samtidigt att utmaningar minskade i deras liv genom att det gav dem en möjlighet att 

kontrollera sina egna liv. Innan behandlingen startades upp var de flesta patienterna 

sängbundna eller sjukhusbundna och hade inte tillräckligt med livskraft för att leva sitt 

dagliga liv. Genom HPN hade patienterna möjligheten att sköta om hemmet, genomföra lätt 

träning eller till och med gå tillbaka och arbeta. Detta ledde även till möjlighet för 

patienterna att leva sina liv tillsammans med sin familj och vänner (Tsang & Carey, 2015). 

HPN ledde till självständighet då de inte längre var lika beroende av någon annan (Dressen et 

al., 2014). De flesta patienterna accepterade förändringar i deras liv och förmedlade en 

positiv attityd (Winkler & Smith, 2015). Genom att anpassa sitt liv och bygga upp rutiner 

utifrån sin nya livssituation kunde en känsla av normalitet uppnås. Nästan alla deltagare såg 

HPN som något positivt och hittade strategier för att hantera problem som en obekväm 

infusionskateter eller besvärande pumpar. 

5.3.3 Livskraft och sömn 

Patienterna beskrev i nio artiklar HPN:s påverkan gällande deras livskraft och sömn (Culine 

et al., 2014; Dressen et al., 2014; Girke, et al., 2016; Mueller et al., 2010; Saqui, Fernandes & 

Allard, 2013; Senesse et al., 2015; Tsang & Carey, 2015; Winkler et al., 2010; Winkler & 

Smith, 2015). 

Genom HPN förbättrades patienternas livskraft (Winkler et al., 2010; Mueller et al., 2010; 

Senesse et al. 2015; Culine et al., 2014). Trots att deras livskraft förbättrades med HPN 

återställdes den inte i närheten av vad patienterna hade före sjukdom (Mueller et al., 2010; 

Winkler et al., 2010). HPN gav patienterna mer livskraft då de annars skulle varit 

sängliggande (Dressen et al., 2014). Även Tsang och Carey (2015) beskrev hur en patient 

hade varit sängliggande innan HPN behandling påbörjades. Behandlingen gav patienten 

tillräckligt med livskraft för att exempelvis mobilisera sig, laga mat, städa samt köra bil. Detta 

var saker som patienten inte hade gjort på flera år på grund av sjukdomen. I studien av 

Senesse et al. (2015) konstaterades att den genomsnittliga fysiska förbättringen ökade hos 



19 

patienterna med 10% efter 28 dagar med HPN. I en jämförelse mellan två olika 

patientgrupper noterades det att under fyra veckor tillkom det inga stora förändringar i 

patienternas nivå av livskraft och aktivitet hos tumörgruppen (p = 0.33). Detta skilde sig 

dock mot gruppen av patienter med kroniska tarmsjukdomar som både fick mer livskraft och 

blev mer aktiva (p = 0.018) (Girke et al., 2016). Patienterna uttryckte hur viktigt det var med 

livskraft och att vara kapabla att röra på sig och ha möjlighet till att leva sitt liv. Att må bra 

och vara vid god hälsa var viktigt för patienterna men detta var inte alltid möjligt på grund av 

sjukdomen. Genom HPN gavs möjligheten till att få mer livskraft, bli fysiskt starkare, delta i 

aktiviteter och få förmågan att uppnå sina livsmål (Winkler, et al., 2010; Winkler & Smith, 

2015). Patienterna i en studie av Culine et al. (2014) beskrev en förbättring av fysiskt 

välbefinnande. Efter 28 dagars HPN behandling sågs en förbättring med 13% av fysiskt 

välbefinnande då de själva skattade sin livskraft (p>0.0001).  

Två artiklar beskrev hur mental inställning hade en avgörande betydelse för hur mycket 

livskraft patienterna hade (Dressen et al., 2014; Winkler & Smith, 2015). Även om 

patienterna rapporterade sig missnöjda med sin fysiska förmåga så ledde omvärdering av 

livsmålen till en acceptans för situationen och rapporterade mer livskraft (Winkler et al., 

2010). Patienterna beskrev att när de fokuserade på aktiviteter de hade förmåga att utföra 

istället för hur de blev begränsade fick mer livskraft (Dressen et al., 2014; Winkler & Smith, 

2015). Studien av Senesse et al. (2015) beskrev att 27% av de 224 patienterna vaknade upp 

flera gånger per natt och 12% rapporterade att de hade sömnstörningar. Patienterna i studien 

av Winkler et al. (2010) beskrev hur de var oförmögna att arbeta på grund av sin trötthet. 

Patienterna erfor otillfredsställelse över detta men beskrev hur de delvis kompenserade för 

bristen på livskraft genom att ta tupplurar under dagen. Pumparnas larm orsakade 

störningar i sömnkvalitén under natten. (Saqui, Fernandes & Allard, 2013). Trötthet som 

orsakades av sömnbesvär minskade desto längre behandling pågick (Girke et al., 2016; Vashi 

et al., 2014; Winkler et al., 2010). Sömnen blev mer varaktig, effektiv och fick bättre en 

kvalité (Winkler et al., 2010). Redan efter en månad med HPN rapporterade patienterna att 

de hade mer livskraft än tidigare (p=0.03) (Vashi et al., 2014). En generell trötthet kvarstod 

även om problemen minskade med tiden. Patienterna i en studie av Huisman-de Waal, et al. 

(2010) fann att 89% beskrev sig själva som mycket trötta tolv månader efter uppstart av 

HPN. Förutom att sömnsvårigheter minskade beskrev Girke et al. (2016) även att 

patienternas dyspnébesvär minskade vilket gav mer livskraft (p=0.039). Ett sätt att förbättra 

sömnkvalitén var att skifta till en portabel pump (p<0.001). Enbart 5% av patienterna 

beskrev hur de blev störda av ljuden från en portabel pump jämfört med 42% som blev störda 

av en stationär pump (Saqui, Fernandes & Allard, 2013). Patienterna beskrev även att det 

kändes tryggt att få näring med HPN under natten medan de sov. Detta bidrog både till ett 

inre lugn och en bättre sömn (Mueller et al., 2010). 



20 

6 DISKUSSION 

Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av parenteral nutrition i hemmet. Diskussionen 

introduceras genom en diskussion kring artiklarnas syften, metoder och resultat följt av 

metod- och etikdiskussion. Avslutningsvis framförs förslag på vidare forskning och 

slutsatser. 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Artiklarnas syfte och metoder 

Sju artiklar undersökte hur HPN påverkade patienternas livskvalité (Culine et al., 2014; 

Girke et al., 2016; Saqui, Fernandes, & Allard, 2013; Senesse et a l., 2015; Vashi et al., 2014; 

Winkler et al., 2010; Winkler & Smith, 2015). Av de sju bedömde två artiklar även 

patienternas näringstillstånd i relation till livskvalité (Culine et al., 2014; Girke et al., 2016). 

En artikel syftade till att undersöka hur livskvalitén påverkades huruvida en stationär 

alternativet en portabel pump användes (Saqui, Fernandes, & Allard, 2013). Denna artikel 

var fokuserad på just valet mellan dessa två pumptyper men då resultatet påvisade att detta 

var ett viktigt perspektiv för patientens livskvalitet, livskraft och sömnkvalitet var den 

relevant för syftet. 

Tre av artiklarna hade syftet att utforska hur patienternas vardagsliv påverkades av HPN 

(Dressen et al., 2014; 10 Mueller et al., 2010; Tsang & Carey, 2015). En av artiklarna 

undersökte prevalens och utveckling av trötthet orsakat av HPN. Artikeln undersökte även 

hur fysiska och psykosociala perspektiv påverkade erfarenheter av trötthet (Huisman-de 

Waal et al., 2010). En artikel ämnade utveckla en teori som förklarar erfarenheterna hos 

vuxna patienter som lever med HPN (Wong, Lucas, & Wood, 2018). 

Gemensamma för alla sex kvantitativa artiklar (Culine et al., 2014; Girke et al., 2016; 

Huisman-de Waal et al., 2010; Saqui, Fernandes, & Allard, 2013; Senesse et al., 2015; Vashi 

et al., 2014) var att enkätformulär användes som datainsamling där patienten själv fick skatta 

sina erfarenheter på ett flertal områden. Fyra artiklar (Culine et al., 2014; Girke et al., 2016; 

Saqui, Fernandes, & Allard, 2013; Senesse et al., 2015) genomförde en prospektiv studie och 

en artikel (Vashi et al., 2014) genomfördes som en longitudinell studie. De olika metoderna 

ledde till en insikt över hur patienternas erfarenheter påverkades på både kort och längre tid. 

Detta bedöms ha givit ett mer mångsidigt och djupgående resultat då resultatet visade på att 

förändringar i patienternas erfarenheter skedde under behandlingens gång. 

I de kvalitativa artiklarna (Dressen et al., 2014; Mueller et al., 2010; Tsang & Carey, 2015; 

Winkler et al., 2010; Winkler & Smith, 2015; Wong, Lucas, & Wood, 2018) användes 

semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod. Denna metod är enligt Polit och Beck 

(2012) den bästa metoden för att samla in data för att beskriva erfarenheter. Genom den 

semistrukturerade intervjuerna kunde data av hög kvalitet framkomma samtidigt som 

deltagaren får möjlighet att beskriva erfarenheter ur andra perspektiv än vad intervjuaren 
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hade förutsett. Enligt Polit och Beck (2012) kan flera olika metoder ligga till grund för 

datainsamling och genom att dessa kombineras i en litteraturstudie kan en mer 

sammanhängande förståelse uppnås. Kombinationen av datainsamling från personer på både 

individ och gruppnivå kan visa på skillnader och likheter vilket kan stärka slutsatserna. 

6.1.2 Artiklarnas resultat 

HPN ledde till en signifikant förbättrad livskvalité hos många patienter som förbättrades 

desto längre behandlingen pågick. Livskvalitén förbättrades genom att patienterna beskrev 

att de återigen "njöt av livet", "var lyckliga, nöjda eller att hade ett meningsfullt liv" och "att 

göra vad du vill göra när du vill göra det”. Patienterna beskrev hur de fick livskraft och 

möjlighet att delta i aktiviteter. Beskrivningarna faller väl överens med WHO:s (2017) 

definition som beskriver hälsa som ett tillstånd av fullständigt mentalt, fysiskt och socialt 

välbefinnande. Enligt Wiklund (2003) kan både sjukdom och behandling leda till att 

patientens egna beskrivning av livskvalité blir förändrad vilket även kan leda till förändrade 

livsmål. Eriksson (2015a) beskriver detta som varandenivån där människan strävar efter att 

finna en balans och harmoni i sin livssituation. Även görandenivån där människor försöker 

fly från sitt lidande och uppnå vardandenivån är relevant för att uppnå frid. En tolkning av 

detta kan vara att patienter som omvärderar sin livsuppfattning och finner glädje och 

livskvalitet utifrån sin nya livssituation kan uppleva hälsa även om sjukdom och dess 

konsekvenser kvarstår.  

Resultatet visade att livskvalitén blev även förbättrat genom att patienterna nyttjade en 

portabel pump istället för en stationär pump. Med den portabla pumpen blev det enklare för 

patienterna att röra sig friare. Med HPN kunde patienterna leva mer som innan de blev sjuka 

vilket minskade den belastningen av behandlingen. Detta kan kopplas till (Ericson och 

Ericson, 2012) som beskriver att det är viktigt att tidigt initiera behandling med HPN för att 

undvika att patienten ska drabbas av malnutrition. Genom kännedom om hur livskvalitén 

förbättras efter insättning av HPN bedöms det ännu viktigare att tidigt komma igång med 

behandlingen. Vidare beskriver Ellegård (2015) att detta leder till att sjukvårdspersonal, som 

är kvalificerade att bedöma patienters näringsstatus, ska informera läkaren när de upptäcker 

indikationer för PN. Detta kan vidare kopplas till då sjuksköterskor ansvarar för att analysera 

patientens nutritionsstatus med bedömning av riskfaktorer vid inskrivning på sjukhus samt 

regelbundet under vårdtiden (Ericson och Ericson, 2012; Socialstyrelsen, 2011). Därav 

bedöms identifikation av riskfaktorer för malnutrition vara relaterat till patientens erfarenhet 

av livskvalitét. 

Då studierna var genomförda på patienter mellan ålder 18 till 90 år samt olika 

sjukdomstillstånd kan detta påverkat både beskrivningen av livskvalité samt den mentala 

påverkan av behandlingen. Resultatet visade på att förbättringarna utifrån livskvalité och 

mental påverkan var oberoende av både ålder och sjukdomshistoria. En förklaring för detta 

går att finna genom att utgå från Eriksson (1989) som menar att synen på hälsa är relativt till 

tid, rum, kultur och samhälle. Detta ligger till grund för det subjektiva begreppet sundhet 

som symboliserar den psykiska hälsan, friskhet utifrån den fysiska hälsan samt det 

välbefinnande som individen erfarar. Tolkningen av sundhet ligger till grund för tolkningar 
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av händelser och kan i detta fall hjälpa individen att möta motgångarna och bemästra dem. 

En tolkning som kan förklara ovan resultat är att även om HPN kan påverka patienten på 

olika sätt, beroende på ålder och sjukdomstillstånd, så utgår patienten från sin egen tolkning 

av sundhet och kan på så vis se förbättringarna ur sin egen situation. Denna tolkning stärks 

av resultatet som påvisade hur svårigheten att acceptera HPN var och när livskvalitén 

jämfördes mot en frisk person, istället för att utgå ifrån sin egen situation, vilket ledde till 

förtvivlan. Resultatet visade också på en försämring av livskvalitéten på grund av 

behandlingen. Denna försämring orsakades av kateterrelaterade infektioner, oförmåga att 

arbeta på grund av utmattning och på grund av biverkningar som till exempel diarré. 

Patienter beskrev sig också som nedstämda på grund av den övergripande effekten på deras 

liv och som ett resultat av att vara beroende av HPN. Katie Eriksson (1989) beskriver hur 

hälsan är beroende av människans uppfattning om sin hälsa. Oavsett om sjukdom är 

närvarande eller icke närvarande så går upplevelsen av situationen och friskheten hand i 

hand. 

Ett område som var svårt att finna konsensus i resultatet var känslomässiga perspektiv av 

behandlingen. Två studier fann att det känslomässiga välmåendet förbättrades hos 

patienterna medans en studie inte fann något stöd för detta. Utifrån kvalitetsgranskning och 

helhetsbedömning av artiklarna så bedöms det som att det finns stöd för känslomässig 

förbättring vid HPN. Resultatet visade hur betydelsefullt det var att samtala med andra 

patienter, sjukvårdspersonal och familj genom att påverka den mentala inställningen. Genom 

samtalen fick patienterna livskraft och kunskap vilket hjälpte dem att finna inspiration. Detta 

visar sig även viktigt då tidigare forskning visar hur då patienten inte kommer till acceptans 

över sin situation så påverkar det både patienten själv och deras anhöriga negativt. Detta 

innebär att en del av patientens stöd i omgivningen riskerar påverkas negativt (Santarpia & 

Bozzetti, 2018). Då de anhöriga är patientens stöd, när sjukvårdspersonalen inte är 

närvarande, så riskerar påverkan av detta stöd att leda till negativa erfarenheter för 

patienten.  

Resultatet visade att HPN ledde till begränsningar i form av vilka aktiviteter som patienterna 

var kapabla att genomföra. Både själva behandlingen samt intravenösa infarten innebar 

restriktioner för patienternas liv. Enligt Dinç & Erdil (2000) ansvarar sjuksköterskor för 

upprätthållande och omläggning av infusionskateter. Resultatet visade att genom samverkan 

mellan sjuksköterskor och patienter kan överenskommelser fattas så att omläggningar kan 

planeras efter att patienten duschat. Något annat som påverkade var att administrationen av 

PN var tidsödande och riskerade krocka med sociala sammanhang. I vissa fall prioriterade 

patienterna att delta vilket möjliggjordes om sjukvårdspersonalen var flexibla med tiderna 

för behandlingen eller i vissa fall även hoppa helt över en behandling. Detta går dock att lösa 

då det enligt (Kumpf & Tillman, 2012) finns situationer där patienten har utbildats för att 

själv kunna koppla av och på infusionen vilket kan minska beroendet till 

sjukvårdspersonalen. På så vis bedöms en ökad autonomi uppnås vilket leder till ökade 

möjligheter för patienten att styra över sitt eget liv. Vidare kan detta kopplas till Patientlagen 

(SFS 2017:615) som beskriver hur patienten har rätt att själv påverka sin vård och vad som 

kan förbättra den. Även om sjukvården enligt en annan lag inte har en skyldighet att anpassa 

sig efter patientens erfarenheter ska de stödja den. Det är vårdgivarens ansvar att säkerställa 

att patienten inte utsätts för situationer som kan orsaka fysisk och psykisk skada (SFS: 
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2010:659). Det är viktigt att sjuksköterskor försäkrar sig att patienten sköter om sin infusion 

på ett korrekt sätt då risken annars är stor att patienten drabbas av komplikationer 

(Vårdhandboken, 2017). Det finns situationer där svåra avvägningar bedöms behöva 

genomföras mellan vårdgivarens skyldigheter och patientens möjligheter att påverka sin egen 

vård. Som sjuksköterska kan man föra en dialog med patienten och försöka lokalisera 

lösningar till fördel för både patientens fysiska och psykiska status.  

Resultatet visade att många patienter var trötta. Orsaker för detta som framkom var att 

patienterna beskrev hur de saknade möjligheter att leva sitt liv. Många ville arbeta men var ej 

förmögna på grund av tröttheten. Resultatet var inte konklusivt då patienterna beskrev i två 

artiklar hur de fick mer energi och i en artikel beskrev cirka hälften av patienterna att deras 

autonomi påverkats efter att behandlingen påbörjats. Detta kan kopplas till (Ericson & 

Ericson, 2012) som beskriver att patienternas grundsjukdom kan påverka känslan av 

utmattning. Resultatet visade att gastrointestinala symtom som diarré begränsade dem att 

delta i fritidsaktiviteter och i sociala sammanhang. Patienterna beskrev även hur de var 

tvungna att söka upp toaletten flera gånger varje natt vilket ledde till utmattning. Det tolkas 

som att det finns en svårighet i att veta om de gastrointestinala symtomen som patienterna 

beskrev berodde på behandlingen eller deras sjukdomstillstånd. Kännedom om symtomen 

bedöms vara viktigt för att förstå patientens livssituation och de utmaningar de stöter på. 

Detta kan kopplas till Eriksson (2015a) som beskriver att en gemensam nämnare för lidandet 

är att det uppstår genom att människan inte kan uppfylla det hon känner sig vara ämnad för. 

Genom att vinna kampen mellan hopp och hopplöshet kan de enligt Eriksson (2015a) finna 

mening i sitt lidande vilket påverkar upplevelsen av hälsa. 

Resultatet visade att infusionstiden ledde till en negativ påverkan. Ett sätt för att minska den 

negativa påverkan var att HPN skedde under natten så att de var fria under dagen. Detta kan 

kopplas till Eriksson (1989) som beskriver att om sjukvårdspersonalen kan hjälpa patienten 

så agerar detta som ett bra exempel på hur människan kan påverka sin hälsa och komma över 

hälsohinder i de kroppsliga, andliga och själsliga processerna. Tidigare forskning beskriver 

att i de fall patienterna utbildats för att sköta behandlingen på egen hand, möjliggörs att de 

kan styra över tiderna och blir då inte beroende till att anpassa sig efter sjukvårdens 

personal. Resultatet visade att behandlingen beskrevs som en restriktion i deras liv men 

genom förståelse för sin situation var det möjligt för patienterna att finna acceptans. 

Behandlingen innebar inte bara restriktioner utan också en frihet. Flera studier från 

resultatet beskrev hur patienterna hade gått från att vara sjukhusbundna innan de fick HPN 

till att de lämnade sjukhuset för att leva ett mer normalt liv. Tidigare forskning visar att 

utskrivning från sjukhus och att fortsätta behandlingen i hemmet leder till en bättre prognos 

än om patienterna fortsatt behandlas inom slutenvården (Keane et al., 2018). Detta bedöms 

med andra ord vara en målsättning som sjukvårdspersonal ska eftersträva efter då det kan 

förbättra ett flertal olika perspektiv av patienternas livssituation. Eriksson (1987) beskriver 

hur patienten skall behandlas med caritas där vården utgår från hela människan och dess 

situation. Att patienter får leva sina liv i sitt eget hem och med familj och vänner påverkar 

med andra ord patienten positivt och leder till en förbättrad livssituation och är välmotiverat 

även utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv. 
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Resultatet visade hur patienter riskerade få skuldkänslor över att deras sjukdom påverkade 

familjen negativt. Anhöriga undvek att bjuda med patienterna på tillställningar om det skulle 

bjudas på mat då de inte ville orsaka obehag eller skuldkänslor. Detta riskerade leda till att 

patienterna isolerades. Risken för isolering minskade om patienterna diskuterade sin 

situation med anhöriga och om vilka lösningar de såg på problem orsakade av sjukdom och 

behandling. Om patienterna även fick tillgång till en portabel pump så blev de inte lika låsta 

till hemmet. Detta kan kopplas till Eriksson (2015a) som beskriver att olika lidande uppstår 

beroende på vad människan håller kärt. Genom känslan av att bli utesluten från gemenskap 

och att känna som om något tagits ifrån en. Det uppstår ett fortsatt lidande när man tror sig 

inte vara välkommen. Alla människor vill tillhöra och känna sig inbjudna till en gemenskap. 

När man inte känner sig välkommen försvinner känslan av vördnad och bekräftelse. Detta 

fråntar människans livsglädje och hopp. Vidare beskriver Eriksson (2015a) att lidandet 

innebär en kamp mellan ont och gott. Människan har en ständig kamp med sig själv för att 

söka förklaring varför saker och ting inträffar i livet. Det är inte förens när en förklaring inte 

längre behövs som människan kan acceptera sitt lidande och återigen finna värdighet. 

Resultatet visade att HPN förbättrade patienternas livskraft vilket i vissa fall ledde till att de 

gick från att vara sängliggande till att kunna mobilisera sig och genomföra aktiviteter. Den 

fysiska förbättringen beskrevs inte hos alla patienter men i de fall den förbättrades så syntes 

en signifikant skillnad. Den förbättrade livskraften ledde till att de var kapabla att röra på sig 

och kunna leva sitt liv. Resultatet visade också att brist på kraft och livskraft kvarstod även 

efter uppstart av HPN men var mest sannolikt relaterat till deras underliggande 

sjukdomsproblematik. Detta kan kopplas till Ericson & Ericson (2012) som beskriver att inte 

få i sig tillräckligt med näring är förenat med både lägre aktivitetsnivå och dämpat humör. 

Då patienterna som deltog i studierna var kroniskt sjuka så kan resultatet vara svårtolkat 

utifrån hur stor påverkan patienternas grundsjukdom har haft på deras livskraft. Studierna 

undersökte patienter från 18 års ålder där den äldsta patienten var 90 år gammal. Resultatet 

visade på en generell förbättring av livskraft oberoende av ålder efter att deras 

nutritionsstatus förbättrades. Resultatet visade att patienternas mentala inställning också 

hade en avgörande påverkan på deras uppfattning om sin livskraft. Genom att fokusera på 

vad de kunde göra istället för på vilka sätt de var begränsade beskrev de mer livskraft och 

styrka än tidigare. Genom att sätta upp realistiska mål utifrån sin livssituation så hanterade 

patienterna situationen bättre. Sömnproblem var vanligt i form av att patienterna vaknade 

upp flera gånger per natt. Detta ledde till minskad livskraft vilket i vissa fall ledde till att de 

inte kunde arbeta. Ett sätt att hantera detta var att sova korta tupplurar under dagen för att 

återhämta sig. Sömnproblemen minskade även desto längre behandlingen pågick. Sömnen 

beskrivs som ett grundläggande behov hos människor och hur denna är essentiell för 

återhämtning (Edberg & Wijk, 2014). Sömnbehovet är individuellt och minskar vid åldern 

detta påverkar sömnkvaliteten hos människor och kan leda till ökad trötthet under dagtiden. 

Det framkom i en artikel vart patienterna kompenserade sömnbristen med att ta tupplurar 

under dagen. Tidigare forskning visar att sömnbrist dessutom kan leda till minskad 

motivation och orsaka nedstämdhet (Hetta & Schwan, 2017). Alla förändringar är inte enbart 

psykologiska utan sömnbrist kan orsaka nedsatt immunförsvar, försämrad sårläkning och 

ökad känslighet för infektioner (Edberg & Wijk, 2014). Resultatet visade att HPN var mest 

uppskattat att administreras nattetid men sömnen riskerade då störas av larmljud från 
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pumpen om den krävde någon åtgärd. Det fanns ett tekniskt förhållande där portabla 

pumpar beskrevs som betydligt mindre störande vilket gav ett inre lugn och bättre nattsömn. 

6.2 Metoddiskussion 

En litteraturöversikt enligt Friberg (2017) valdes som metod, då denna var lämplig för 

inkludering av både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Genom att sammanföra två 

forskningsansatser kunde en litteraturstudie av god kvalitet bidra till ökad förståelse av ett 

fenomen men även skapa en bred överblick av ett område (a.a.). Att genomföra en 

litteraturstudie med innehållsanalys (Evans, 2002) var en alternativ metod för att undersöka 

patienternas upplevelser. Denna metod valdes bort då kvantitativa artiklar skulle exkluderas 

ur resultatet. De kvalitativa studierna påvisade patienters erfarenheter och de kvantitativa 

studierna kompletterade helhetsbilden genom att förutom beskriva patienternas erfarenheter 

också inkludera prevalens och frekvens för erfarenheterna. Då syftet var att undersöka 

patienternas erfarenheter av att behandlas med HPN bedömdes en litteraturöversikt ge en 

mer komplett bild av fenomenet. Denna argumentation stöds även av Polit och Beck (2012) 

som menar att det ökar examensarbetets giltighet då resultaten från de kvalitativa och 

kvantitativa artiklarna kompletterar varandra. En artikels giltighet innebär en utvärdering av 

dess kvalitet för att påvisa att den analyserade datan är sanningsenlig (a.a.). Detta är en 

förutsättning för att resultatet i ett examensarbete skall anses kunna vara korrekt då annars 

studier med sämre kvalitet riskerar förvanska resultatet vilket sänker trovärdigheten. Vid en 

eventuell fördjupning såsom en magisteruppsats i ämnet skulle metoder som intervjuer och 

enkäter vara alternativ för insamling av datamaterial. Från början fanns ansatsen att 

examensarbetet skulle inkludera både patienter som behandlas med HPN och på sjukhus. 

Artiklar fanns tillgängliga men då detta skulle ha blivit ett alltför brett område att undersöka 

valdes att endast inkludera HPN. Samtliga steg av datainsamling, urval och analys 

redovisades vilket stärker giltigheten för hur resultatet utarbetats genom att läsaren kan följa 

alla steg och hur slutsatser dragits. Redovisningen av datainsamlingen och analysen ger 

läsaren möjlighet att bedöma och bekräfta att materialet är korrekt återgivet och genom att 

upprepa metoden få liknande resultat (Polit & Beck, 2012). 

En litteratursökning genomfördes för att få en översikt av vad för att få inblick i vad för typ av 

forskning som genomförts på forskningsområdet innan metod valdes och problemområdet 

identifierades. Sökningar ledde till att studier av olika forskningsansatser lokaliserades som 

besvarade examensarbetets syfte. Detta ansågs stärka valet av metod och säkerställa att 

tillräckligt med material fanns tillgängligt för att ligga till grund för konklusion av slutsatser. 

Upprättande av sökord och inklusions- och exklusionskriterier utgick från syftet med målet 

att begränsa sökresultatet och få relevanta sökresultat. Inklusionskriterier var peer-reviewed, 

publicerade mellan 2008–2019, skrivna på engelska och patienter över 18 års ålder. Årtalen 

valdes från 2008 och framåt för att säkerställa att endast relevant nyare forskning 

inkluderades, då detta ökar trovärdigheten (Polit & Beck, 2012). De två databaserna CINAHL 

och PubMed användes att lokalisera relevanta sökresultat från både medicinsk och 

omvårdnadsvetenskap. Sökning av svenska artiklar genomfördes men då inga relevanta 

studier lokaliserades presenteras inte sökningarna i sökmatrisen. Då inga andra språk än 
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svenska och engelska behärskades av båda författarna, valdes endast engelska artiklar som 

Inklusionskriterier. Reviewartiklar valdes bort för att endast primära original studier skulle 

ingå samt risken att resultatet skulle förvanskas. Endast vuxna patienter ingick då det var för 

komplext att även undersöka barns erfarenheter. Artiklarna innehöll en variation på ålder 

bland patienterna. 

Att resultatet bygger på tolv artiklar kan ses som en svaghet då resultatet ska representera en 

stor heterogen patientgrupp. Inga artiklar uteslöts genom kvalitetsgranskning då åtta av 

artiklarna bedömdes ha hög kvalitet och fyra av artiklarna medelhög kvalitet. Risken med att 

inkludera artiklar med låg kvalitet är att felaktiga slutsatser vilket kan förvanska 

helhetsbilden i tolkning av resultatet (Friberg, 2017). Kvalitetsgranskningen genomfördes 

först individuellt och därefter jämfördes resultatet för att säkerställa att granskningen gett 

samma bedömning. Om granskningen ledde till olika resultat jämfördes bedömningen för att 

lokalisera skillnader vilket följdes av en diskussion tills en konsensus om bedömningen 

uppnåtts. Genom att nyttja granskningsmallar från Friberg (2017) ökade reliabiliteten och 

överförbarheten av granskningen. Granskningsmallarna bifogas så att läsaren får insikt i 

granskningsprocessen.  

En svårighet med en litteraturstudie är värdering och jämförande av de kvalitativa och 

kvantitativa studierna resultat. För att säkerställa att kvalitéten granskades på ett likvärdigt 

sätt användes två granskningsmallar enligt Friberg (2017) för kvantitativa respektive 

kvalitativa artiklar, vilket stärker trovärdigheten (Polit & Beck, 2012). De kvalitativa 

artiklarna granskades efter trovärdighet och giltighet för att säkerställa deras kvalité. De 

kvantitativa artiklarna granskades istället utifrån dess validitet, reliabilitet och generalisering 

där svagheter på dessa områden riskerade leda till exkludering ur resultatet (Polit & Beck, 

2012). Samtliga tolv artiklar bedömdes ha tillräckligt hög trovärdighet och giltighet för att 

inkluderas i resultatet efter kvalitetsgranskning. Artiklarna lästes igenom vid ett flertal 

tillfällen för att säkerställa att materialet blev korrekt återgivet. I de fall där oklarheter om en 

artikels resultat fanns diskuterades och analyserades skillnaderna tills en konsensus om 

betydelsen fanns. Efter detta påbörjades utveckling av teman utifrån artikelns resultat 

likheter och skillnader. Framtagandet av teman var en levande process som genomgick ett 

flertal revisioner innan de slutgiltiga teman tog form. Varje tema redovisas med vilka artiklar 

som beskriver resultatet och slutsatser presenteras med tydliga hänvisningar till vilka 

artiklar, vilka slutsatser samt i de fall kvantitativa artiklar användes. Både resultat som talade 

för och emot temats slutsatser redovisas under temat vilket säkerställer en rättvis bild ges. 

Polit och Beck (2012) beskriver överförbarhet som i vilken utsträckning resultatet i en studie 

kan föras över till andra situationer eller grupper. Resultatet består av artiklar från hela 

världen men en klar majoritet från Europa. Artiklarnas ursprung i examensarbetet var 

Australien, Belgien, Frankrike, Kanada, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland och USA. 

Då artiklarnas ursprung var spridda sågs detta som en styrka. Inga artiklar hade sitt 

ursprung från Norden vilket kan påverka resultatet samt överförbarheten till svensk sjukvård 

då behandling och omvårdnad kan skilja sig mellan olika länderna. Då flertal av studierna 

från olika delar av världen visade på ett likvärdigt resultat bedöms dock överförbarheten för 

examensarbetet vara god.  
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Ett examensarbetets överförbarhet är begränsat då det, på kandidatnivå, är begränsat både 

utifrån författarnas kompetens och den tid som är tillgänglig för att genomföra studien. 

6.3 Etikdiskussion 

Examensarbetet följer riktlinjer givna av CODEX (2019) vilket innebär att inget innehåll får 

fabriceras, plagieras eller förvrängas i forskningsprocessen. Enligt Vetenskapsrådet (2017) 

ansvarar författaren för att referenser och citat är gjorda enligt regler. Detta examensarbetes 

strävan var att efter bästa förmåga referera enligt American Psychological Association [APA] 

(2019). Läsaren kan då härleda fakta till korrekt referens, kontrollera referat samt följa 

analys och slutsatser. I de fall författarnas egna åsikter används i diskussionen redovisas 

detta tydligt så att inte detta ska förväxlas med andra källor. Det finns en tydlig beskriven 

metod del vilket möjliggör för läsaren att bekräfta de olika stegen i metod och resultat. De 

genomförda avgränsningar motiverades i metoddelen så att läsaren kan följa processen vilket 

ökar trovärdigheten, giltigheten och överförbarheten. Artiklarna har lästs var för sig flera 

gånger individuellt efterföljt av en gemensam diskussion. Detta gjordes för att minimera 

feltolkningar eller missuppfattningar. Författarna har begränsad erfarenhet av att vårda 

patienter som behandlas med HPN. Detta innebär att de fynd som framträtt i resultaten 

bearbetas med en öppenhet med liten förförståelsen som riskerade påverka analysen. 

Samtliga artiklar var skrivna på engelska. För att minska risken för felöversättning och 

misstolkning användes översättningsprogram Google translate samt synonymordbok från 

internet. Alla artiklar i resultatet har etiskt granskats vilket enligt Polit & Beck (2012) är ett 

krav för att uppnå vetenskaplig kvalité när studier genomförs på människor. Det uppkom 

inga etiska problem under examensarbetets utformning och inget etiskt tillstånd krävdes vid 

utförandet av en litteraturstudie på kandidatnivå (Friberg, 2017). 

6.4 Förslag för vidare forskning 

Resultatet visade att patienterna hade olika erfarenheter av HPN. Mer kunskap om detta 

behövs, då det framkom att patienterna beskrev mental påverkan i samband med 

behandlingen. Sjuksköterskor har en stor del i omhändertagande kring HPN och genom att 

ta del av sjuksköterskors erfarenheter kan en större förståelse hur stöttning i patientens 

mentala påverkan kan ske. Därför ges förslaget att fördjupa sig i patientens mentala påverkan 

i samband med behandlingen. Inga svenska studier lokaliserades inom detta område vilket 

kan visa på skillnader utifrån både sociala och kulturella sammanhang. Det kan även finnas 

skillnader i hälso- och sjukvården mellan länderna vilket motiverar vidare forskning på detta 

område. 
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7 SLUTSATSER 

Examensarbetets syfte var att göra en översikt över patienters erfarenheter av att behandlas 

med HPN. Patientens erfarenheter av HPN visade på både positiva och negativa erfarenheter 

av behandlingen vilka presenteras i tre teman: livskvalité och mental påverkan, utmaningar 

i vardagen samt livskraft och sömn. 

HPN ledde till en förbättrad livskvalité och en positiva mental påverkan. Livskvalitén 

förbättrades desto längre behandlingen pågick. Behandlingen innebar även utmaningar i 

vardagen. HPN ledde till svårigheter att delta i aktiviteter. Patienterna blev även fast vid 

infusionspumpen stora delar av dygnet och infarterna kunde begränsa deras möjligheter att 

aktivera sig. HPN ledde dock till ökad självständighet då de kunde flytta hem istället för 

behöva bli inneliggande på sjukhus och genom flexibilitet från både patienter och 

sjukvårdspersonalen kunde dessa utmaningar framgångsrikt lösas. 

HPN påverkade även patienternas livskraft och sömnkvalité. Patienterna fick en förbättrad 

livskraft av behandlingen vilket ledde till att patienternas förmåga att självklara allmän daglig 

livsföring. Sömnkvaliteten blev även påverkad av behandlingen på grund av larmljud. Pump 

valet spelade stor roll för deras beskrivning där en portabel pump störd nattsömn betydligt 

mindre. Genom att ta tupplurar dagtid kunde de få mer livskraft högre livskvalité. 

HPN gav ett flertal positiva erfarenheter för patienterna och de svårigheter behandlingen 

innebar kunde överkommas genom att kunskap om patienternas erfarenheter. Genom 

information, dialog med patienter och deras anhöriga samt eftersträva flexibilitet utifrån 

patientens behov och livsmål kan en god personcentrerad vård ges. 
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BILAGA 1: SÖKMATRIS 

Tabell 1: Sökprocess CINAHL Plus och urval 

Datum Sökord Begränsningar Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

2018-

04-30 

Parenteral Nutrition Peer-review 

2008–2018 

English 

All adults 

1574    

2018-

04-30 
Parenteral Nutrition AND Patient 

AND experience 
Peer-review 

2008–2018 

English 

All adults 

177 28 9 2 

2018-

05-11 

Total Parenteral Nutrition AND 

Patient 

Peer-review 

2008–2018 

English 

All adults 

27 5 1 1 

2019-

04-02 

Home parenteral nutrition AND 

Quality of life 

Peer-review 

2008–2018 

English 

All adults 

109 16 6 4 

2019-

04-03 

Home parenteral nutrition AND 

Patient AND Quality of life 

Peer-review 

2008–2018 

English 

All adults 

96 5 2 2 

2019-

04-03 

Family HPN Peer- review 

2008-2019 

English 

10 4 1 1 

Totalt: 
   

 
 

10 
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Tabell 2: Sökprocess PubMed och urval 

Datum Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

2018-

04-30 
Parenteral nutrition 

AND patient  
- 16 748    

2018-

05-05 
Parenteral nutrition 

AND Patient experience 

or perception or 

perspective  

Peer-review 

10 years 

English 

Adult all ages 

375 29 6 1 

2018-

05-09 
Parenteral nutrition or 

total parenteral 

nutrition AND patient 

experience or 

perception or 

perspective or attitude 

or view or satisfaction 

Peer-review 

10 years 

English 

46 7 3 1 

Totalt 
   

  2 
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BILAGA 2: GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITATIVA STUDIER 

Kriterium som kunde besvaras av artikeln gavs ett poäng. Hög kvalitet innebar en 

poängsumma av minst 9 poäng, 5–8 för medelkvalitet och 1–4 för låg kvalitet (Friberg, 

2017). 

• Finns det en tydlig problemformulering? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 

fall beskriven? 

• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

• Hur är metoden beskriven? 

• Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

• Hur har data analyserats? 

• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

• Vad visar resultatet? 

• Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

• Vilka argument förs fram? 

• Förs det några etiska resonemang? 

• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

• Sker en återkoppling till teoretiska antagande, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden? 
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BILAGA 3: GRANSKNINGSMALL FÖR KVANTITATIVA STUDIER 

Kriterium som kunde besvaras av artikeln gavs ett poäng. Hög kvalitet innebar en 

poängsumma av minst 9 poäng, 5–8 för medelkvalitet och 1–4 för låg kvalitet (Friberg, 

2017). 

• Finns det en tydlig problemformulering? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 

fall beskriven? 

• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

• Hur är metoden beskriven? 

• Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive 

exklusionskriterier)? 

• Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 

• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

• Vad visar resultatet? 

• Vilka argument förs fram? 

• Förs det några etiska resonemang? 

• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, t.ex. vad gäller 

generaliserbarhet? 

• Sker en återkoppling till teoretiska antagande, t.ex. omvårdnadsvetenskapliga 

antaganden? 



 1  

BILAGA 4: ARTIKELMATRIS 

Författare, Titel, 

Tidskrift, År, Land. 

Syfte Metod Resultat Kvalitets-

granskning 

Culine, S., Chambrier, C., 

Tadmouri, A., Senesse, P., 

Seys, P., Radji, A., Rotarski, 

M., Balian, A. & Dufour, P. 

Home parenteral nutrition 

improves quality of life and 

nutritional status in patients 

with cancer: a French 

observational multicentre 

study 

Supportive care in cancer 

2014 

Frankrike 

Att bedöma effekterna av HPN på 

livskvalitén hos cancerpatienter  

Kvantitativ studie 

Frågeformulär 

n= 437 patienter 

med HPN  

Patienterna erfarenheter av HPN har en 

positiv inverkan (78%). En signifikant 

förbättring av patientens välbefinnande 

framkom. 

 

Medel 

Dreesen, M., Foulon, V., 

Vanhaecht, K., De Pourcq, L., 

Hiele, M., Willems, L. 

Identifying Patient-Centered 

Quality Indicators for the Care 

Att beskrivna erfarenheter och 

identifiera kvalitetsindikationer med 

hjälp av patienternas perspektiv hos 

HPN patienter utifrån deras dagliga liv.  

Kvalitativ studie. 

semistrukturerade 

intervjuer  

Analysmetod: 

Deskriptiv 

temaanalys med en 

HPN ledde till nackdelar i kontakten med 

familj och i andra sociala sammanhang. 

Hemsjukvården var en essentiell del i 

behandlingen för att förbättra livskvalitéten 

i patientens kontakt med familj/anhöriga.  

 

Hög 



 2  

of Adult Home Parenteral 

Nutrition (HPN) Patients 

Journal of Parenteral and 

Enteral Nutrition 

2014 

Belgien 

“Framework 

approach” 

n = 12 patienter 

med HPN  

Girke, J., Seipt, C., 

Markowski, A., Luettig, B., 

Schettler, A., Momma, M., & 

Schneider, A. S. 

Quality of Life and Nutrition 

Condition of Patients Improve 

Under Home Parenteral 

Nutrition: An Exploratory 

Study. 

Nutrition in Clinical Practice 

2016 

Tyskland 

Att undersöka HPN:s påverkan på 

patienternas näringstillstånd, 

muskelstyrka, rörlighet och livskvalité.  

Kvantitativ studie 

Enkätstudie 

n= 48 patienter 

med HPN  

HPN ledde till en mindre förbättring 

utifrån deras livskvalité och fann inga 

skadliga biverkningar.  

Hög  

Huisman- de Waal, G., 

Bazelmans, E., van 

Achterberg, T., Jansen, J., 

Sauerwein, H., Wanten, G., 

Schoonhoven, L. 

Att undersöka prevalensen och i vilken 

grad patienterna beskrev utmattning 

vid behandling med HPN. Patienterna 

bedömdes också utifrån hur fysiska och 

psykosociala aspekter påverkar 

erfarenheter av utmattning. 

Kvantitativ studie 

Enkätstudie 

n= 75 patienter 

med HPN  

Av patienterna beskrev 89% en konstant 

utmattning till följd av sjukdom och 

behandling. Av denna grupp kunde 46% av 

deltagarnas utmattningsproblematik 

härledas till antingen depression, 

 

Medel  



 3  

Predicting Fatigue in Patients 

Using Home Parenteral 

Nutrition: A Longitudinal 

Study.  

International Journal of 

Behavioral Medicine 

2010 

Nederländerna  

funktionshinder eller deras egen tilltro till 

sin kroppsliga förmåga.  

Mueller, M., Lohmann, S., 

Thul, P., Weimann, A. & Grill, 

E. 

Functioning and health in 

patients with cancer on home-

parenteral nutrition: a 

qualitative study 

Health and Quality of Life 

Outcomes 

2010 

Tyskland 

Att undersöka patientperspektivet hos 

patienter med cancer utifrån 

erfarenheter av hälsofunktion i relation 

med HPN. Delvis genomfördes detta 

jämföra mellan patienter som nyligen 

påbörjat behandling med HPN och 

patienter som haft det en längre tid. 

Kvalitativ studie 

semi-strukturerade 

intervjuer 

Analysmetod: 

Fenomenologisk 

analys 

n= 16 patienter 

med HPN 

Patienter hänvisade till 22 olika aspekter av 

fungerande förbättring på grund av HPN; 

främst allmänna dagliga aktiviteter, 

rörlighet, sömn och känslomässiga 

funktioner.  

 

Hög  

Saqui, O., Fernandes, G. & 

Allard, J.P. 

Quality of Life Analysis 

During Transition from 

Stationary to Portable 

Att undersöka hur patienternas 

livskvalité påverkas då portabel eller 

stationära nutritionspumpar används. 

Kvantitativ studie 

Enkätstudie 

n= 20 patienter 

med HPN  

Patienterna erfara sig mer tillfredsställda 

och lyckligare med portabel jämfört med 

stationär pump. Detta i sin tur gav ett 

bättre välbefinnande eftersom dem kunde 

 

Hög  



 4  

Infusion Pump in Home 

Parenteral Nutrition Patients: 

A Canadian Experience 

Nutrition in Clinical Practice 

2013 

Kanada 

delta mer i sociala aktiviteter och var mer 

frihet att mobilisera sig i deras hem. 

Senesse, P., Tadmouri, A., 

Culine, S., Dufour, P.R., Seys, 

P., Radji, A., Rotarski, M., 

Balian, A. & Chambrier, C. 

A prospective observational 

study assessing home 

parenteral nutrition in 

patients with gastrointestinal 

cancer: Benefits for quality of 

life 

Journal of Pain and Symptom 

Management. 

2015 

Frankrike  

Att utvärdera HPN:s påverkan på 

livskvalitén samt upptäcka 

förändringar i patientens 

nutritionsstatus. Studien bedömde 

även patientens uppfattning av sitt 

välmående.  

Kvantitativ studie 

Frågeformulär 

n= 370 patienter 

med HPN  

Efter 28 dagar av HPN-intaget 

rapporterade (48%) att de var nöjda med 

deras nuvarande livskvalite. Nästan 80% av 

patienterna hade upplevt en positiv effekt 

av HPN. Endast ett fåtal patienter beskrev 

biverkningar av HPN.  

 

Medel  

Tsang, P.Y. Carey, S. 

Impact of home parenteral 

nutrition on daily life: a 

Att undersöka hur patienter påverkades 

av HPN i deras vardagliga liv.  

Kvalitativ studie. 

Forskarna använde 

sig av 

Patienterna som hade HPN beskrev en hög 

begränsning i hur behandlingen påverkade 

deras liv vilket ledde till att de inte kunde 

delta i aktiviteter eller resor. Trots de 

begränsningar HPN behandlingen 

 

Hög  



 5  

qualitative study of eight 

patients 

Nutrition & Dietetics 

2015 

Australien  

Semi-strukturerad 

intervju.  

Analysmetod: 

Induktiv tematisk 

analys 

n= 8 patienter med 

HPN  

medförde beskrev patienterna en 

förbättrad livskvalité.  

Vashi.P.G., Dahlk.S., 

Popiel.B., Lammersfeld.C.A., 

Ireton-Jones.C., Gupta.D. 

A longitudinal study 

investigating quality of life 

and nutritional outcomes in 

advanced cancer patients 

receiving home parenteral 

nutrition. 

BMC Cancer 

2014 

USA  

Att undersöka påverkan på livskvalité 

och effekterna på nutrition vid HPN 

behandling hos cancerpatienter. 

Kvantitativ studie 

Enkätstudie 

n= 52 patienter 

med HPN  

Patienterna som behandlats med HPN 

uppvisade en förbättring i näringsstatus 

som resulterade i att de lättare kunde 

utföra sina dagliga aktiviteter och som 

därmed bidrog till ökad livskvalité.  

 

Hög  

Winkler, M.F., Hagan, E., 

Wetle, T., Smith, C., 

O’Sullivan Maillet, J. & 

Touger-Decker, R. 

An Exploration of Quality of 

Life and the Experience of 

Att undersöka och uppnå en större 

förståelse för hur det är att leva med 

HPN och vilka erfarenheter som 

påverkar deras livskvalité utifrån deras 

perspektiv.  

Kvalitativ studie 

baserad på semi-

strukturerad 

intervju 

Analysmetod: 

Oavsett hur livskvalitén beskrevs, uttryckte 

patienterna att det var bättre att vara vid liv 

tack vare behandlingen än alternativet. 

Trots att kateter och utrustningen ansågs 

som begränsande i sin vardag, såg 

 

Hög  



 6  

Living with Home Parenteral 

Nutrition. 

Journal of Parenteral and 

Enteral Nutrition. 

2010 

USA  

Fenomenologisk 

analys 

n= 24 patienter 

med HPN  

patienterna inte HPN som en stor 

utmaning för att uppnå en god livskvalitét. 

Winkler, M.F. & Smith, C.E. 

The Impact of Long-Term 

Home Parenteral Nutrition on 

the Patient and the Family 

Achieving Normalcy in Life. 

The Art and Science of 

Infusion Nursing 

2015 

USA  

Att beskriva erfarenheter som leder till 

normalisering av livskvalité vid HPN-

behandling för både patient och familj.  

Kvalitativ studie. 

Forskarna använde 

sig av semi-

strukturerad mall 

med öppna frågor. 

Analysmetod: 

Fenomenologisk 

analys 

n= 24 patienter 

med HPN  

Patienterna beskrev både positiv och 

negativ uppfattning av HPN där 

behandlingen med tiden upplevdes allt mer 

positiv då deras livssituation anpassades 

runt de nya rutinerna. Dock medförde HPN 

både utmaningar utifrån logistiken samt 

begränsningar i rörligheten för patienterna. 

Att patienterna uppnådde acceptans för 

behandlingen var essentiellt för att 

uppfatta en normalisering av behandlingen.  

 

Hög  

Wong. C, Lucas. B, Wood. D. 

Patients' experiences with 

home parenteral nutrition: A 

grounded theory study. 

Clinical Nutrition ESPEN 

2018 

Att utveckla en teori som förklarar 

erfarenheterna hos vuxna patienter 

som lever med HPN och komplex 

medicinering.  

Kvalitativ studie 

baserad på semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Analysmetod: 

Konstant 

jämförande metod 

Patienterna fick en bättre förståelse och 

kunde hantera och få tillgång till diverse 

strategier för att kunna bli stötta och 

upprätthålla sina dagliga aktiviteter och 

sociala interaktioner.  

 

Medel  



 7  

Storbritannien  Grundad teori 

n= 12 patienter 

med HPN  
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