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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sjukdomstillstånd som kan leda till malnutrition är vanligt förekommande. Ett 
sätt att motverka detta är att tillföra näring parenteralt. Denna behandling kan vara av 
livsavgörande karaktär och ses av anhöriga samt sjuksköterskor som tekniskt avancerad och 
tidskrävande. Problem: Då sjuksköterskor är skyldiga att se hela patienten och samtidigt 
bedriva en högkvalitativ vård är patienternas erfarenheter av denna förändring i vardagen 
relevant för att skapa förståelse och förbättra den vård patienterna erhåller. Syfte: Syftet var 
att beskriva patienters erfarenheter av att leva med parenteral näringstillförsel. Metod: 
Metoden som användes i detta examensarbete var en allmän beskrivande litteraturöversikt. 
Resultat: I resultatet framkom hur en behandling på många sätt kunde fungera som en 
livlina och trygghet. Patienter som haft svårigheter att tillgodose sig näring hade ett 
skyddsnät att luta sig tillbaka på. Det beskrevs hur den parenterala näringstillförseln många 
gånger höjde livskvalitén även om den utgjorde en behandlingsmetod som på många sätt 
påverkade och begränsade vardagen. Slutsats: Parenteral näringstillförsel innebär en 
förändrad livssituation för de berörda patienterna. Det är en behandling som skapar ett 
tryggt tillgodogörande av näring men bidrar med en inskränkning av rörelsefrihet. 
Patienterna efterfrågar en mobil lösning. 

Nyckelord: Autonomi, Begränsningar, Livskvalité, Matvanor, Självständighet 



 

ABSTRACT 

Background: Medical conditions that lead to malnutrition are common in today’s health 
care. One way to counteract this is to feed nutrition parenterally. This treatment can be of 
vital importance but seen by relatives and nurses as technically advanced and time 
consuming. Problem: When nurses are required to see the entire patient while pursuing 
high quality care, the patient's experiences of this change in everyday life are relevant to 
create understanding and improve the care. Aim: The aim of this study was to describe 
patients' experiences of living with parenteral nutrition. Method: The method that was used 
consisted of a describing general literature review. Results: The result showed how a 
treatment could act as a lifeline and security. Patients who had difficulty in taking care of 
nutrition had a safety net to lean back on. It described how the parenteral nutrient supply 
increased the quality of life many times, even though it is a treatment method that affects and 
limits everyday life. Conclusion: Parenteral nutrition provides a changing life situation for 
the affected patients. It is a treatment that creates a safe supply of nutrition but contributes 
to a restriction of freedom of movement. Patients demand a mobile solution. 

Keywords: Autonomy, Food habits, Independence, Limitations, Quality of life 
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1 INLEDNING 

Det här examensarbetet kommer att belysa erfarenheter hos patienter som är beroende av 
parenteral näringstillförsel. Det är sedan tidigare beskrivet hur stöttning av näringstillförsel 
tekniskt kan gå till, dock upplever författarna till detta examensarbete att det finns ett 
kunskapsglapp när det kommer till patienternas erfarenheter av att vara beroende av 
näringstillförsel parenteralt. Båda författarna till detta examensarbete har klinisk erfarenhet 
av dessa patienter och har sett att det kan finnas en risk att patienternas känslor och 
erfarenheter inte alltid fångas upp av dagens sjukvård. Båda författarnas tidigare kliniska 
erfarenhet och efterfrågan av landstinget Södermanland har lett till detta ämnesval. Genom 
att beskriva patienternas erfarenhet av att vara beroende av parenteral näringstillförsel finns 
förhoppningar om att skapa större inblick och förståelse hos sjuksköterskor ute i den kliniska 
verksamheten. Denna ökade förståelse kan förhoppningsvis leda till ökad kvalité på vården 
som patienter med parenteral näringstillförsel erhåller. 

2 BAKGRUND 

Inledningsvis i bakgrunden definieras begrepp som är centrala för detta examensarbete för 
att skapa tydlighet för läsaren. Därefter beskrivs vilket teoretiskt perspektiv som används 
som utgångspunkt i detta examensarbete. Vidare beskrivs vad som ingår i sjuksköterskans 
ansvar, en allmän beskrivning av parenteral näringstillförsel samt tidigare forskning inom 
området. Slutligen avslutas bakgrunden med en problemformulering. 

2.1 Begreppsdefinitioner 
För att skapa tydlighet och förståelse inleds bakgrunden med att definiera de mest centrala 
begreppen i detta examensarbete; anhöriga, autonomi, malnutrition och parenteral 
näringstillförsel (PN). 

2.1.1 Anhöriga 

I detta examensarbete används begreppet anhöriga i enlighet med socialstyrelsens (2018b) 
definition av begreppet. Enligt denna definition syftar begreppet på personer inom den 
närmaste familjen alternativt de närmaste släktingarna. 
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2.1.2 Autonomi 

I enlighet med Svensk sjuksköterskeförening (2016) är autonomi ett mångfacetterat begrepp. 
Det beskrivs dels som patientens oberoende men det finns också aspekter som mer syftar till 
patientens förmåga till självbestämmande. Självbestämmandet beskrivs i flera delar som 
grundkompetensen att kunna fatta ett beslut för den egna livssituationen, förmågan att 
kunna formulera sin vilja och slutligen förmågan att kunna omsätta sin vilja till handling. 

2.1.3 Malnutrition 

Enligt Socialstyrelsen (2018b) kan malnutrition beskrivas som ett tillstånd där brist på 
energi, protein eller andra näringsämnen skapar en obalans. För att kunna rubriceras 
malnutrition ska denna obalans ha skapat negativa förändringar i kroppens funktion eller 
sammansättning. 

2.1.4 Parenteral näringstillförsel 

Parenteral näringstillförsel är en alternativ metod att tillföra kroppen näring via blodbanan. 
Ordet parenteral betyder just ”vid sidan av tarmen”. Det är en behandlingsmetod som kan bli 
aktuell för patienter med medicinska tillstånd som orsakar svårigheter att äta. Metoden 
innebär att en blandning av glukos, aminosyror, fettlösning, viktiga vitaminer och mineraler 
tillförs venöst i blodbanan antingen perifert eller centralt. Det är en behandling som är 
genomförbar både på sjukhus och i hemmet (Järhult & Offenbartl, 2013). I detta 
examensarbete kommer hädanefter begreppet parenteral näringstillförsel att benämnas som 
PN. 

2.2 Vårdvetenskapligt perspektiv 
I detta examensarbete används vårdteoretikern Katie Erikssons teoretiska perspektiv för att 
klargöra bilden av konsensusbegreppen hälsa och lidande samt ge en tydlig helhetsbild av 
patienterna. Anledningen till att just dessa begrepp används till teoretiskt perspektiv 
motiveras genom att det är en teori som skapar en helhetsbild av människan. Att skapa sig en 
helhetsbild av människan stämmer väl överens med syftet som är att beskriva patienternas 
erfarenheter av att leva med parenteral näringstillförsel. Genom att ta del av patienternas 
erfarenheter läggs inte enbart fokus på de fysiska konsekvenserna av en behandling utan 
även själsliga och andliga aspekter. Vidare läggs ett specifikt fokus på Erikssons teorier om 
begreppen hälsa och lidande. Att just dessa begrepp valts ut motiveras med en önskan att 
beskriva en helhetsbild av hälsa. För att förstå vad som äventyrar människans hälsa behöver 
man först förstå vad hälsa är. Erikssons teorier beskriver hur hälsa och lidande alltid 
samexisterar och det är därför av intresse att även fokusera på begreppet lidande (Eriksson, 
2015a). 



 

3 

 

2.2.1 Hälsa 

Enligt Eriksson (2015a) är hälsa en unik upplevelse för varje enskild individ. Det kan 
beskrivas som en känsla av helhet som kan kopplas samman med Erikssons beskrivning av 
människan som en helhet av kropp, själ och ande. Det är ett tillstånd där man har en känsla 
av välbefinnande, sundhet och friskhet. Den kan delas upp i en subjektiv del som utgörs av 
välbefinnandet och en objektiv del som utgörs av sundheten och friskheten. När människan 
insjuknar beskrivs denne hamna i en kamp mellan hälsa och ohälsa. Vidare beskriver 
Eriksson att avsaknaden av fysiska bevis på sjukdom inte är en garant för hälsa då 
upplevelsen av ohälsa kan infinna sig även vid frånvaro av sjukdom. Eriksson beskriver hur 
begreppet hälsa kan delas upp i tre olika dimensioner. Dessa dimensioner är görande, 
varande och vardande. Förflyttningen mellan dessa tillstånd är en ständigt pågående process 
där människan aldrig är statisk i någon av dessa dimensioner. I den första dimensionen 
fokuserar människan på ett hälsosamt beteende och motarbetar aktivt sjukdom samt ohälsa. 
I denna dimension påverkas individen till stor del av samhällets normer och förväntningar. 
Den andra dimensionen lägger istället fokus på inre harmoni i kombination med de yttre 
förväntningarna. Större hänsyn till individuella värderingar präglar detta tillstånd. Den 
tredje dimensionen vardande handlar till stor del av försoning. Här accepteras den 
nuvarande situationen och fokus läggs på harmoni och helhet medan lidande negligeras. 
Vidare gör Eriksson skillnad på upplevd hälsa och frånvaro av sjukdom. Det beskrivs hur en 
individ kan uppleva hälsa trots att det finns en sjukdomsbild. På samma vis kan ohälsa 
upplevas även i avsaknad av sjukdom. Den här synen på hälsa brukar illustreras genom en 
korsliknande modellöversikt som ska fånga detta samband. Enligt denna modell finns fyra 
olika tänkbara upplevelser kring hälsa. Hälsa infinner sig då individen är frisk och mår bra. 
Ett annat scenario är upplevd hälsa där patienten lider av en fysisk sjukdom men ändå mår 
bra. På samma sätt finns det upplevd ohälsa där individen mår dåligt trots att sjukdomsbild 
saknas. Slutligen beskrivs ohälsa som ett tillstånd där individen är fysiskt sjuk och även 
upplever sig sjuk (Eriksson, 2015a).  

2.2.2 Lidande 

Eriksson (2015b) beskriver lidandet som något unikt för varje människa. Detta då varje 
individs bakgrund, nuvarande livssituation och perspektiv spelar in i hur människan 
upplever lidande. Lidandet kan delas in i en kroppslig aspekt och en själslig/andlig aspekt. 
En vanlig orsak till det kroppsliga lidandet kan bindas till kroppsliga symtom som smärta och 
illamående. Dock är inte smärta synonymt med lidande då sjukdom inte alltid behöver föra 
med sig smärta. Det själsliga/andliga lidandet är kopplat till patientens inre känslor och 
uppstår då människan exempelvis blir kränkt, känner skam eller skuld. Lidande kan leda till 
att hoppet som människan bär inom sig minskar eller till och med försvinner. Eriksson 
beskriver vidare att det inte går att leva helt i frånvaro av lidande. Det är något som 
människan ständigt utsätts för i varierande grad och den samverkar hela tiden med 
människans hälsa. Det kan utgöra ett hinder för att uppleva hälsa. Lidande som är 
outhärdligt påverkar människans inre resa mot hälsa och skärmar av människan från sin inre 
helhet vilket skapar hinder för hälsa. Det går också att finna mening med sitt lidande vilket i 
sig gör lidandet uthärdligt och medför att både hälsa och lidande kan upplevas samtidigt. 
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Lidandet kan delas in i tre aspekter i form av sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. 
Sjukdomslidandet kommer till grund av behandling och symtom som sjukdomen bär med 
sig. Livslidandet är en friktion som uppstår på grund av förändrat levnadsmönster till följd av 
en negativ händelse eller sjukdom. Vårdlidande är allt lidande som uppstått som direkt 
konsekvens av bristande kvalité inom vården (Eriksson, 2015b).  

2.3 Sjuksköterskors ansvar 
I den svenska Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) står det skrivet att svensk vård skall 
främja hälsa och förebygga ohälsa. Vidare finns det skrivet i den svenska 
kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (2017) att varje enskild 
sjuksköterska skall kunna göra bedömningar, delta i analyser och förebygga vårdskador. 
Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) definieras vårdskada som lidande i samband 
med en kroppslig eller psykisk skada som uppstått till följd av kontakt med hälso- och 
sjukvården. Vidare skall dessa skador kunnat förebyggas genom adekvata åtgärder av 
sjukvårdspersonal. Enligt Socialstyrelsen (2018a) definieras undernäring som en vårdskada 
vilket innebär att sjuksköterskor är skyldiga att förebygga undernäring hos patienterna. 
Vidare klargör kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017) att sjuksköterskeprofessionens utövare har ett ansvar att inte 
bara se till individers kroppsliga lidande utan även de själsliga och andliga aspekterna. Det 
här gör det viktigt för sjuksköterskor att beakta hur patienterna upplever sin vård. Att bli sjuk 
och utelämnas åt sjukvården innebär att patienten lämnar över en del av sin autonomi till sin 
vårdare. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) skall inte patientens yttre 
omständigheter och förändringar påverka hur integritet, sårbarhet och självbestämmande 
respekteras. Vårdaren har ett stort ansvar mot patienten att värna om individens värdighet.  

2.4 Allmänt om parenteral näringstillförsel 
Larsen och Uhrenfeldt (2012) beskriver att undernäring är ett vanligt problem inom vården 
och tar upp statistik från en internationell studie som visar på att 40 % av de inneliggande 
patienterna är malnutrierade. Ett sätt att motverka malnutritionen är att tillföra näring 
parenteralt (Larsen & Uhrenfeldt, 2012). Behandling med PN innebär att man undviker den 
normala transportsträckan genom tarmen och istället ger näringslösning direkt ut i 
blodomloppet (Wyer, 2017; Worthington, et al., 2017). Behandlingen är inte fri från 
komplikationer och innan påbörjad behandling bör alltid försök att upprätthålla 
näringstillförseln på andra sätt testas (Staun, et al., 2009; Wyer, 2017). En patient som 
tvingas till en behandling med PN för att försörja sitt energibehov behöver inte förvänta sig 
en livslång behandling så länge det finns hopp om en rehabilitering av tarmfunktionen 
(Staun, et al., 2009).  

Behandling med PN påbörjas enbart om de positiva effekterna överväger de förväntade 
negativa konsekvenserna som en behandling med PN kan medföra (Szeinbach, et al., 2014; 
Wyer, 2017). Då PN är en behandlingsmetod som kan sträcka sig över en lång tid eller till och 
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med livet ut så blir det med tiden av vikt för patienterna att själv lära sig handa sina 
näringsinfusioner (Staun, et al., 2009). Behandlingen är möjlig att utföra i hemmet vilket är 
positivt både för patienterna som kan leva i en välbekant trygg miljö samtidigt som det 
avlastar sjukhusen. De saker som patienterna bör erhålla teoretisk och praktisk kunskap om 
är först och främst hur hanteringen av den centrala venkatetern genomförs samt vilka 
komplikationer som kan uppstå. Några av de vanligaste komplikationerna PN kan medföra är 
blodförgiftning och uttorkning (Wyer, 2017). En studie visar på att incidensen för 
kateterrelaterade komplikationer är 1.3 komplikationer per 1000 kateterdagar och risken för 
komplikationer ökar med tiden katetern är insatt (Szeinbach, et al., 2014). Bland aspekterna 
som sjukvården anser vara viktigast i vården kring PN är; incidensen för kateterrelaterade 
infektioner, patienternas upplevda livskvalité och incidensen av återinläggningar på sjukhus 
(Dreesen, et al., 2013b). 

2.5 Tidigare forskning 
Denna del beskriver sjuksköterskors samt anhörigas perspektiv kring parenteral 
näringstillförsel. 

2.5.1 Sjuksköterskors perspektiv 

Sjuksköterskor anser att de har en central roll i vården av patienterna som behandlas med 
PN (Wyer, 2017). Sjuksköterskor som har inriktat sig på parenteral näringstillförsel känner 
att de utgör en hörnsten av det tvärprofessionella team som har hand om patienterna. 
Sjuksköterskor uppger att de till stor del sköter den utbildning som patienterna erhåller för 
att själva kunna hantera sin näringstillförsel i hemmet. En central del i sjuksköterskors 
arbete beskrivs vara att stötta patienterna och dess anhöriga. Andra delar i sjuksköterskors 
arbete kring patienterna beskriver de är att stötta patienterna i de alldagliga sysslorna, 
utvärdera patienternas hälsotillstånd och vara uppmärksamma på nytillkomna symtom. 
Vidare beskriver de att uppgifter kan vara att se över parametrar som puls, blodtryck, 
temperatur och kroppsvikt då patienterna vårdas på avdelning eller när hembesök sker. När 
det kommer till administrering av PN kan sjuksköterskor känna det individuella ansvaret 
som betungande (Holmdahl, Sävenstedt och Imoni, 2013). I många fall är det en enskild 
sjuksköterska som är ytterst ansvarig för infusionen och det kan skapa en känsla av 
ensamhet. Det framkommer av sjuksköterskors erfarenheter att det upplevs vara ett stort 
ansvar att axla. Det beskrivs att möjligheten att rådfråga kollegor vid tvekan eller osäkerhet 
gör att ansvaret blir mer hanterbart. Sjuksköterskor beskriver att deras uppgifter kring PN 
kan vara att hålla god kontroll över insticksstället, ta blodprover, svara på de frågor 
patienterna kan ha samt ofta agera ansvarig läkares ögon och öron (Winkler och Guenter, 
2014). Då behandlingen i många fall är direkt avgörande för patienternas tillvaro ser många 
sjuksköterskor på detta ansvar som ett förtroendeuppdrag som inte får misskötas (Holmdahl, 
Sävenstedt och Imoni, 2013). Detta gör att sjuksköterskor upplever en stor ansvarskänsla för 
att förmedla tillräcklig utbildning och information till patienterna när det blir aktuellt för 
dem att själva börja hantera sina egna infusioner. I de fall patienterna ska återvända hem 
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med en ny behandling av PN upplever sjuksköterskor att sjukhusvistelsen fungerar som en 
bra plattform för patienternas lärande (Winkler och Guenter, 2014). Här kan sjuksköterskor 
instruera patienterna väl i hur hanterandet kring PN fungerar och patienterna har möjlighet 
att ställa frågor. Om mer tid läggs på att patienternas utbildning i att själva sköta 
infusionerna upplever sjuksköterskor att detta leder till färre komplikationer samt färre 
akuta sjukhusbesök (Winkler och Guenter, 2014). 

Sjuksköterskor upplever att det kan vara för mycket för vissa patienterna att hantera 
handhavandet av sina egna infusioner på egen hand och därför finns det sjuksköterskor som 
gör hembesök och bistår med administreringshjälp i patienternas hem (Holmdahl, 
Sävenstedt och Imoni, 2013). Dessa sjuksköterskor uppger att deras erfarenhet är att de är 
mycket viktiga för patienterna och bidrar med en lugnande närvaro och trygghet. Det 
beskrivs också att genom att ofta göra besök i patienternas hemmiljö så skapas en god 
grogrund till en patient-vårdar relation mellan sjuksköterskor och patienterna. Det skapar 
också ett starkt band mellan sjuksköterskor och de anhöriga då det upplevs som att de 
anhöriga är tacksamma för att sjuksköterskor tar sig tid att göra hembesök och avlasta dem 
med infusionerna. Det beskrivs däremot inte enbart positiva erfarenheter när det gäller 
hembesöken. Då PN kräver en del materiel som tar upp en stor del av patienternas hem så 
kan det upplevas av sjuksköterskor att de inkräktar i patienternas hemmiljö. Det finns också 
en upplevd stress hos sjuksköterskor då infusionstiderna inte alltid är så flexibla och 
dessutom är en tidskrävande process. Det upplevs som viktigt att ständigt vara på rätt plats 
vid rätt tid. Detta är något som sjuksköterskor uppger tar mycket energi av dem (Holmdahl, 
Sävenstedt och Imoni, 2013).  

Det finns dessutom en blandad inställning till behandling med PN bland sjuksköterskor inom 
vården (Holmdahl, Sävenstedt och Imoni, 2013). Sjuksköterskor arbetar på ett sätt som 
åskådliggör tydliga exempel på både fördelar och nackdelar med behandlingen. Det skapar 
mycket positiva känslor att se hur patienterna får tillbaka sin energi när de påbörjar 
behandlingen. Det blir tydligt hur det påverkar patienternas livslängd och livskvalité positivt. 
Dessutom upplever sjuksköterskor att PN skapar en känsla av hopp inom patienternas 
familjer. Samtidigt är sjuksköterskor medvetna om komplikationsrisker och känner oro för 
till exempel ödembildning. Något som sjuksköterskor också uttrycker är att behandlingen gör 
stora inskränkningar på patienternas rörelsefrihet. De upplever att behandlingen leder till att 
patienterna blir bundna till den plats där behandlingen genomförs. Det finns dessutom en 
oro hos sjuksköterskor för de av patienterna som erhåller behandling nattetid att ljudnivån 
från den tekniska apparaturen ska påverka deras sömn och på så vis försämra deras 
livskvalité (Holmdahl, Sävenstedt och Imoni, 2013). 

2.5.2 Anhörigas perspektiv 

Anhöriga till patienterna som erhåller PN upplever att de utgör en hörnsten i vården av deras 
närstående (Smith, et al., 2010). Ofta tar infusionerna närmare tolv timmar vilket upplevs 
tidskrävande och hanteringen av infusionen kan upplevas som svår att handha. När 
närstående skrivs ut ur sjukhuset upplever anhöriga att deras närståendes vård också vilar i 
deras händer. Det finns en önskan hos anhöriga om att få mer information för att lättare 
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kunna hjälpa till med vården av deras närstående (Smith, et al., 2010; Santarpia och Bozzetti, 
2017). Det kan upplevas av de anhöriga att det ställs stora krav på deras förmåga för att 
behandlingen med PN skall kunna fortsätta att pågå när deras närstående får lämna 
sjukhuset (Smith, et al., 2010; Santarpia och Bozzetti, 2017). Anhöriga som stödjer 
närstående beskriver en oro kring att behöva arbeta aseptiskt när de arbetar med infusionen 
samt att de ofta förväntas vara uppmärksamma på komplikationer som kan uppstå (Smith, et 
al., 2010). Detta upplever de kan påverka deras psykiska och fysiska hälsotillstånd på ett 
negativt vis (Smith, et al., 2010; Santarpia och Bozzetti, 2017). 

Anhöriga beskriver att de upplever en hög stress vid vården av sina närstående (Santarpia 
och Bozzetti, 2017). De beskriver att oron dels beror på den bakomliggande sjukdomens 
natur men också på de krav som behandlingen ställer. Anhöriga beskriver dock att de kan 
känna tillfredställelse i att vårda sina närstående i hemmet. Detta på grund av att de känner 
att de bidrar positivt till sina närståendes hälsotillstånd. Annan forskning visar på att 
anhöriga ofta kan känna sig deprimerade, ha svårt att sova, lida av långdragen trötthet och 
uppleva att de begränsas från en social tillvaro (Smith, et al., 2010). Det framkom att de 
kunde uppleva att det sociala livet lades åt sidan (Winkler och Smith, 2014). Den 
tidskrävande behandlingen kan för de anhöriga ofta betyda att tid inte längre finns att 
upprätthålla kontakt med vänner och inte heller närvara på sociala tillställningar (Smith, et 
al., 2010). De berättar även om den ekonomiska aspekten som en stressfaktor. Trots att 
medicinska kostnader ofta subventioneras upplevs det att många små kostnader kan leda till 
stora utgifter när de väl räknas samman. Anhöriga upplever även psykologisk och emotionell 
stress när det gäller komplikationer. Katetern ses som en livlina och i de fall katetern 
tillfälligt tas bort på grund av komplikation upplevs det som att säkerhetskänslan som 
katetern för med sig minskar markant. Många anhöriga upplever rädsla kring sina 
närståendes hälsotillstånd, kraftlösheten inför sjukdomen samt tankar om att deras 
närstående ska gå bort i sjukdomen. Andra erfarenheter är att behandlingen tröttar ut de 
anhöriga samt att de önskar mer hjälp från sjukvården. Slutligen berörs de anhöriga på det 
sätt att friheten begränsas samt att tidigare intressen läggs åt sidan. Dessutom finns en del 
logistiska problem när det ska genomföras en förflyttning. Det krävs oftast extra planering av 
hur förflyttningen rent logistiskt ska ske. Detta på grund av den mängd utrustning som krävs 
för behandlingen som exempelvis påsar och infusionspump. Planeringen kring livet sker på 
ett annat vis då de känner att de måste vårda sina närstående. Fokus roterar från tidigare mål 
till vården i hemmet (Smith, et al., 2010).  

2.6 Problemformulering 
Tidigare forskning visar att malnutrition inom vården på grund av sjukdom är vanligt 
förekommande samt att det är ett tillstånd som kan påverka den fysiska och psykiska hälsan 
negativt hos människan. Det finns statistik som visar att många av de patienter som lider av 
malnutrition har svårigheter att inta föda oralt. En vanlig åtgärd från vården är att tillföra 
näring till patienter med PN venöst i blodbanan. Sjuksköterskor beskriver att det vid denna 
behandling krävs en god utbildning av patienterna för att de själva ska kunna handha sin 
behandling i hemmet. Vidare beskriver anhöriga att de känner oro för komplikationer till 
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följd av denna behandling och för sina närståendes fysiska samt psykiska hälsa. Enligt det 
tidigare beskrivna vårdvetenskapliga perspektivet är hälsa en känsla av helhet. Det beskrivs 
hur hälsa är synonymt med upplevt välmående och inte beror på objektiv frånvaro av 
sjukdom. Detta medför att hälsa kan upplevas vid fysisk sjukdom på samma sätt som ohälsa 
kan upplevas vid frånvaro av fysisk sjukdom. Vidare beskrivs begreppet lidande som något 
ständigt närvarande i människans liv, dock i varierande omfattning. Enligt gällande lagar och 
författningar ingår det i sjuksköterskans ansvar att lindra lidande och främja patienternas 
hälsa. Då hälsa och lidande är mångfacetterade begrepp måste sjuksköterskor se helheten av 
patienterna för att kunna identifiera deras välmående. Detta gör att sjuksköterskor har nytta 
av patienternas perspektiv för att skapa sig en tydligare helhetsbild av patientens vårdbehov. 
Det finns en efterfrågan kring mer forskning vad gäller patienternas erfarenheter av att inte 
kunna äta normalt och tillföras näring parenteralt. Sjuksköterskor har ett ansvar att bedriva 
vård på ett sätt så att patienternas värdighet styrks och autonomi bevaras så långt det är 
möjligt. Om inte sjuksköterskor tar del av patienters erfarenheter kan de gå miste om 
förståelse som skulle kunna tillåta en mer högkvalitativ vård.  

3 SYFTE 

Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av att leva med parenteral näringstillförsel. 

4 METOD 

Utifrån examensarbetets syfte valdes metoden allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2012). 
Metoden valdes då både kvantitativ och kvalitativ data analyseras. Detta medger att 
resultatet har möjlighet att spegla kunskapsläget inom området utan att begränsning sker till 
en viss ansats. Att använda sig av både kvantitativ och kvalitativ forskning medger 
möjligheten att beskriva ett resultat som är både brett och djupt. Nedan finns en beskrivning 
av tillvägagångssättet under rubrikerna urval och datainsamling samt dataanalys och 
genomförande. Därefter fördes etiska överväganden. 

4.1 Urval och datainsamling 
Urval och datainsamling gjordes utifrån Friberg (2012). Inledningsvis identifierades det 
område som skulle utforskas och en avgränsning gjordes till patienters erfarenheter av 
parenteral näringstillförsel. Därefter gjordes en litteratursökning för att få en överblick av 
mängden forskning som bedrivits inom området. En översiktsbild skapades, för att få ett 
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helikopterperspektiv, över forskningsläget genom att läsa artiklarnas sammanfattningar. 
Slutligen gjordes urval efter de kriterier som valts ut och en kvalitetsgranskning 
genomfördes. 

I den här litteraturöversikten har enbart vetenskapliga artiklar utgjort analysmaterialet. För 
att söka relevant litteratur användes sökmotorerna CINAHL Plus och PubMed. CINAHL Plus 
användes på grund av sin specialisering mot artiklar inom vårdvetenskap. PubMed har en 
mer medicinsk inriktning på artikelutbudet men även här finns det vårdvetenskapligt 
material att hämta. Totalt genomfördes nio olika litteratursökningar. Sex sökningar gjordes i 
CINAHL Plus. För att få en så relevant träffbild som möjligt användes avancerade sökningar. 
I den avancerade sökningen användes inklusionskriterierna peer reviewed samt ett 
publikationsdatum inom tidsintervallet 2013-2018 i fem av sökningarna för att erhålla så 
aktuell forskning som möjligt. Åren 2010-2018 valdes i en sökning för att ytterligare utöka 
forskningsmaterialet. Samtliga publiceringskällor har även de kontrollerats vara refereed 
genom webbsidan Ulrichsweb som ger information om tidskrifter är peer reviewed. De 
sökord som användes i de initiala sex sökningarna i CINAHL Plus var; patient, experience, 
perceptions, attitudes, parenteral nutrition, Home parenteral nutrition, HPN och Quality of 
life. Efter de första fyra sökningarna upptäcktes återkommande författarnamn i flera olika 
studier inom området. I hopp om ytterligare material lades följande författarnamn till som 
sökord i de sista två sökningarna i CINAHL Plus; Winkler [author] och Dreesen [author]. 
Därefter genomfördes tre sökningar i sökmotorn PubMed. Även i denna sökmotor 
avancerade sökinställningar och här användes inklusionskriterierna att artiklarna skulle vara 
publicerade inom tidsintervallet 2013-2018. Sökorden som användes i sökningarna var; 
Patient, Parenteral nutrition, Experience. Utöver dessa sökord gjordes en snävare sökning 
där det angavs att sökorden var tvungna att finnas i titel, abstrakt eller både och. Dessa 
sökord var följande; Patient [title/abstract], Parenteral nutrition [title], 
Experience*[title/abstract] och Quality of life [title/abstract]. Exklusionskriterierna för 
samtliga sökningarna var; artiklar som ej speglade rätt syfte, artiklar publicerade utanför 
angivet tidsintervall, artiklar som inte är peer reviewed, artiklar som ej gick att få tag på 
gratis eller inte var publicerade på svenska eller engelska. Efter avslutad litteratursökning 
hade 10 vetenskapliga artiklar identifierats. I bilaga A finns en utförlig översikt över 
sökningar och funna artiklar samt antal lästa abstract i sökningarna. Samtliga av dessa 
kvalitetsgranskades därefter med hjälp av de kriterier som härleds till Fribergs (2012) 
kvalitetsgranskning. För kvalitativa artiklar finns det 14 frågeställningar som skall besvaras 
och för kvantitativa 13 frågeställningar. Utifrån antalet uppfyllda kvalitetskriterier erhöll 
artiklarna låg, medel eller hög kvalitet. De artiklar som uppfyllde noll till fem av Fribergs 
(2012) kvalitetskriterier klassificerades som låg kvalitet. De som uppfyllde sex till tio kriterier 
klassificerades som medelhög kvalitet och de med elva eller fler uppfyllda kriterier 
klassificerades som hög kvalitet. Enbart artiklar med hög kvalitet valdes sen ut att ingå i den 
kommande analysen. Kvalitetsgranskningen resulterade i att 10 artiklar med hög kvalitet 
valdes till analysen. Sex stycken av de valda artiklarna hade kvalitativ ansats och fyra stycken 
artiklar hade kvantitativ ansats. I bilaga B finns Fribergs kvalitetskriterier att läsa. I bilaga C 
finns en sammanställning av de tio artiklar som genomgått kvalitetsgranskning och valts ut 
till analysen.  
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4.2 Dataanalys och genomförande 
Efter att urvalet av artiklarna var genomfört gick processen vidare till själva analysen. Enligt 
Friberg (2012) genomförs detta i tre steg. Första steget utgjordes av att samtliga artiklar 
lästes igenom noggrant flera gånger för att skapa en god bild av vad som sades i dessa. När 
varje artikel lästs igenom och allt innehåll var tydligt gjordes en tabell över varje artikel för 
att underlätta arbetet med syntetiseringen. En längre sammanfattning av artiklarna skapades 
då Friberg menar på att detta kan underlätta analysarbetet ytterligare. Friberg (2012) 
beskriver detta som en pendling mellan helhet och delhet. När en kortare sammanfattning av 
varje studie var formulerad kunde arbetet fortsätta med steg två i processen där syftet var att 
finna likheter och skillnader i artiklarna. Inledningsvis jämfördes skillnader och likheter i 
artiklarnas syften. På samma sätt fortsatte sökningen av skillnader och likheter med 
artiklarnas metoder och hur de analyserats. Efter att denna del av resultatet sammanställts 
fortsatte analysen med att söka likheter och skillnader i artiklarnas resultat. Slutligen kunde 
tredje och sista steget i analysen ta vid där samtliga likheter och skillnader arbetades ihop till 
en beskrivande sammanställning av alla resultat. Resultatet bestod i att fyra underrubriker 
skapades som ansågs spegla de likheter och skillnader i resultatet som tagits fram. Kvalitativt 
resultat presenterades utifrån de teman och kategorier som studierna innehöll. Kvantitativt 
resultat presenterades istället med fokus på statistisk data. 

4.3 Etiska överväganden 
I detta examensarbete har enbart bearbetad data berörts och med hänsyn till detta har inga 
särskilda etiska överväganden behövts ta i beaktande, utöver god forskningssed. Inom god 
forskningssed ingår att ej förvränga, fabricera, exkludera eller plagiera data (Codex, 2017a). 
Samtliga studier som analyserats har genomgått en noggrann kvalitetsgranskning där ett av 
kriterierna berör just ämnet etik. Då inga artiklar som inte uppfyllt detta krav på etisk 
försvarbarhet har analyserats är således samtliga delar av resultatet i denna litteraturöversikt 
etisk granskad. Utöver detta har samtliga analyserade studier erhållit kvalitetsstämpeln peer 
review som innebär att de kritiskt granskats av det vetenskapliga samhället inom aktuellt 
ämne och uppfyllt vetenskapliga krav (Codex, 2017b). I examensarbetet har fokus lagts på att 
vara noga i översättningen av artiklarna och begreppen i sökningarna då vissa sökord kan 
vara svåra att få en direkt översättning på. Vidare har referenssystemet enligt APA använts 
vid all referering (American Psychological Association, 2018). Detta för att läsaren ska kunna 
spåra vart informationen härstammar ifrån samt eliminera risker för plagiat.  
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5 RESULTAT 

Nedan följer en sammanställning av resultatet från analysen. Inledningsvis presenteras 
likheter och skillnader i artiklarnas syften. Därefter följer likheter och skillnader i artiklarnas 
metod och slutligen likheter och skillnader i artiklarnas resultat. 

5.1 Likheter och skillnader i syften 
Efter att de tio artiklarnas syften ställts mot varandra konstaterades att det förekom likheter 
mellan syftena. Fyra av de kvalitativa artiklarnas syften var vinklade mot att beskriva 
patienternas levda erfarenheter eller upplevda livskvalité (Cadogan, 2015; Tsang & Carey, 
2015; Winkler, et al., 2010a; Winkler & Smith, 2015 ). Ytterligare en artikels syfte ville ta reda 
på patienternas livskvalité men här låg fokus på hur livskvalitén påverkades av problematik 
med födo- och vätskeintag (Winkler, et al., 2010b). En kvalitativ artikel ville också ta reda på 
kvalitetsindikatorer för vården av patienterna med artificiell nutrition (Dreesen, et al., 
2013a). De kvantitativa artiklarna syftade till att identifiera specifika faktorer som påverkade 
livskvalité samt påvisa samband mellan dessa faktorer och upplevda erfarenheter (Dreesen, 
et al., 2014; Saqui, Fernandes & Allard, 2013; Senesse, et al., 2015; Theilla, Kagan, Chernov, 
Cohan & Singer, 2017). 

 I Cadogans (2015) artikel var syftet att undersöka patienter och anhörigas erfarenheter vad 
gäller en upphörd tarmfunktion. Dreesen, et al. (2013a) syftade till att beskriva 
kvalitetsindikatorer för god vård hos patienter med artificiell nutrition i deras artikel. Syftet 
med artikeln av Dreesen, et al. (2014) var att belysa de tre faktorer som patienter med 
benigna tumörer upplever påverkar deras liv mest vid PN i hemmet. En artikel vars syfte var 
att beskriva patienternas upplevda livskvalité när de bytte från stationär till portabel 
infusionspump (Saqui, Fernandes & Allard, 2013). En annan artikel ville utvärdera hur PN i 
hemmet påverkar livskvalitéfaktorer, samt bedöma nutritionsstatus och bedöma 
omgivningens uppfattning av patientens välmående (Senesse, et al., 2015). Syftet i Theilla, et 
al. (2017) var att undersöka vilka faktorer som påverkar livskvalitén hos patienter som får 
artificiell nutrition till följd av bortfall i tarmfunktionen. Vidare hade en artikel som syfte att 
undersöka hur PN påverkade patienternas vardagliga liv i hemmet (Tsang & Carey, 2015). 
Artikeln skriven av Winkler, et al. (2010a) syftade till att undersöka livskvalité och 
erfarenheter hos patienter med PN i hemmet. Vidare syftade en artikel till att beskriva den 
levda erfarenheten av att vara beroende av PN i hemmet (Winkler & Smith, 2015). Slutligen 
syftade en artikel till att skapa en djupare förståelse för hur problematik med mat- och 
vätskeintag påverkar patienternas livskvalité (Winkler, et al., 2010b). 

5.2 Likheter och skillnader i metod 
I fem av de sex kvalitativa artiklarna användes semi-strukturerade intervjuer med öppna 
frågor som datainsamlingsmetod (Dreesen, et al., 2013a; Tsang & Carey, 2015; Winkler, et 
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al., 2010a; Winkler & Smith, 2015; Winkler, et al., 2010b). I en kvalitativ artikel användes 
case-studier där författaren följde två patienter med en icke fungerande tarmfunktion 
(Cadogan, 2015). I artikeln av Dreesen, et al. (2013a) deltog tolv personer i undersökningen 
och dessa valdes ut med kriterierna att de maximalt erhållit PN i 180 dagar och att de vårdats 
på sjukhus. I artikeln av Tsang och Carey (2015) undersöktes åtta personer. Urvalet i denna 
studie var samtliga patienter med PN på ett utvalt sjukhus och bestod av fyra män och fyra 
kvinnor. En annan artikel av Winkler, et al. (2010a) undersökte 24 patienter med PN där 
urvalet bestod av 18 kvinnor och sex män. Dessa valdes ut i grupper utifrån hur lång tid de 
hade behandlats med PN. Även i artikeln av Winkler och Smith (2015) undersöktes 24 
patienter med PN och även här bestod urvalet av 18 kvinnor och sex män. Urvalet gjordes 
med kriteriet att de haft någon gastrointestinal sjukdom som gjort att de behöver PN. 
Slutligen undersöktes 24 patienter med PN i artikeln av Winkler et al. (2010b). Fem av de 
kvalitativa artiklarna använde sig av en manifest innehållsanalys (Cadogan, 2015; Dreesen, et 
al., 2013a; Tsang & Carey, 2015; Winkler, et al., 2010a; Winkler, et al., 2010b). Vidare 
användes i en kvalitativ artikel en latent innehållsanalys (Winkler & Smith, 2015). 

I de kvantitativa artiklarna användes enkäter med slutna frågor. Enkäterna besvarades 
huvudsakligen med likertskalor (Dreesen, et al., 2014; Saqui, Fernandes & Allard, 2013; 
Senesse, et al., 2015; Theilla, et al., 2017) I en av de kvantitativa artiklarna analyserades 
resultatet med Kruskal-Wallis och Mann-Whitney test (Dreesen, et al., 2014). I en annan av 
artiklarna användes paired t-test (Saqui, Fernandes & Allard, 2013). I en tredje artikel 
användes t-test, Wilcoxons test för kvantitativa variabler och Chi2-test (Senesse, et al., 2015). 
I den sista kvantitativa artikeln användes regressionsanalys, t-test, Pearsons korrelationstest 
samt Cronbachs α (Theilla, et al., 2017). I samtliga kvantitativa artiklar användes en 
signifikansnivå p<0.05 (Dreesen, et al., 2014; Saqui, Fernandes & Allard, 2013; Senesse, et 
al., 2015; Theilla, et al., 2017). I artikeln av Dreesen et al. (2014) besvarade 300 patienter 
enkäten. Artikeln av Saqui, Fernandes & Allard (2013) innehöll svar från 20 stycken 
patienter, fem män och 15 kvinnor. Vidare i artikeln av Senesse, et al. (2015) besvarades 
enkäten av 370 patienter. Slutligen besvarades enkäten i artikeln av Theilla, et al. (2015) av 
58 patienter. 

5.3 Likheter och skillnader i resultat 
I denna del kommer likheter och skillnader från artiklarnas resultat att presenteras under 
rubrikerna; självständighet, begränsningar, livskvalité och matvanor. 

5.3.1 Självständighet 

I flera studier beskrevs det av patienterna hur självständighet var en viktig faktor för 
välmående vid behandling med PN (Cadogan, 2015; Dreesen, et al. 2013a; Dreesen, et al., 
2014; Theilla, et al., 2017; Tsang & Carey, 2015; Winkler, et al., 2010a; Winkler & Smith, 
2015). Patienterna önskade sig en tillvaro där de på egen hand kunde utföra dagliga sysslor, 
aktiviteter och i stor grad även handha sin egen näringstillförsel trots det alternativa 
tillvägagångssättet (Dreesen, et al., 2013a; Theilla, et al., 2017). Ett samband mellan det 
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faktiska tidsspannet på behandlingen och behovet av att på egen hand kunna hantera 
infusionen uppdagades i en artikel. Detta samband visade att patienternas vilja till att själva 
sköta behandlingen ökade i takt med behandlingslängden. Patienter med mer än två års 
erfarenhet av PN uppgav att självständighet vägde tyngre för den upplevda livskvalitén i 
jämförelse med de som hade mindre än två års erfarenhet av PN (p<0.01). Det innebar att 
resultatet i artikeln med 99% sannolikhet inte berodde på slumpen (Dreesen, et al., 2014). 
Även infusionstidens längd påverkade erfarenheten av behandlingen då patienterna önskade 
en så kort infusionstid som möjligt eftersom en kortare behandlingstid medgav större 
rörelsefrihet och en ökad upplevd självständighet (Winkler, et al., 2010a). Det fanns även en 
tydlig korrelation emellan upplevd självständighet och upplevd livskvalité, där ökad 
självständighet verkade generera en ökad livskvalité (p<0.05). Det innebar att resultatet i 
artikeln med 95% sannolikhet inte berodde på slumpen (Theilla, et al., 2017). Vidare 
framkom att en faktor som påverkade patienternas vilja att själva utföra näringsinfusionen 
var att slippa behöva bli inskrivna på sjukhus. En sjukhusinläggning ansågs göra 
inskränkningar på rörelsefriheten. Rörelsefriheten var en faktor som enligt patienternas 
utsago spelade en stor roll för upplevd självständighet (Tsang & Carey, 2015). Patienterna 
som påbörjat en behandling med PN upplevde sig ha ett stort behov av information för att 
kunna ta över handhavandet av utrustningen och infusionen (Dreesen, et al., 2013a; Dreesen, 
et al., 2014). Det beskrevs som en känslig process när patienterna skulle få flytta hem från 
sjukhuset och det upplevdes att det fanns ett behov av lugnande samtal från sjukvården för 
att styrka patienternas tro på sin egen förmåga att kunna agera självständigt (Cadogan, 2015; 
Winkler & Smith, 2015). 

Patienterna upplevde att kriterierna för en god självständig långtidsbehandling var dels god 
kommunikation med sjukvården samt att ha stöd från anhöriga och minimera 
komplikationsriskerna (Cadogan, 2015; Dreesen, et al., 2014; Theilla, et al., 2017; Tsang & 
Carey, 2015; Winkler, et al., 2010a; Winkler & Smith, 2015). Enligt en studie fick ungefär en 
tredjedel av alla behandlade stöd ifrån familjen med de vardagliga rutinerna (Winkler, et al., 
2010a). Patienterna beskrev hur stödet från anhöriga var en viktig faktor som bidrog till den 
upplevda självständigheten, detta gällde framförallt stöd ifrån en partner (p<0.03). Det 
innebar att resultatet i artikeln med 97% sannolikhet inte berodde på slumpen (Theilla, et al., 
2017). Flera av patienterna beskrev att rädslan för komplikationer grundades i en rädsla att 
återigen behöva läggas in på sjukhus och därmed på nytt lida av den inskränkningen på 
autonomin som en sjukhusvistelse hade inneburit (Dreesen, et al., 2014; Tsang & Carey, 
2015; Winkler, et al., 2010a; Winkler & Smith, 2015). 

5.3.2 Begränsningar 

Det framkom i flera artiklar att patienterna som fick behandling med PN ansåg att det 
medföljde begränsningar för vardagslivet som konsekvens av behandlingen i hemmet 
(Dreesen, et al., 2013a; Saqui, Fernandes & Allard, 2013; Theilla, et al., 2017; Tsang & Carey, 
2015; Winkler, et al., 2010a; Winkler & Smith, 2015) I två av studierna ansåg patienterna att 
de erhållit en livlina men såg ändå på behandlingen som en begränsning och uppgav att de 
helst av allt skulle sluppit undan (Tsang & Carey, 2015; Winkler, et al., 2010a). I deras 
strävan efter att återgå till ett normalt liv tvingades många av patienterna omvärdera sin syn 
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av vad som tillhörde normalbilden. Det beskrevs en process som innehöll delar som att 
acceptera den nya livssituationen och bibehålla en positiv attityd till sitt liv. Vidare beskrevs 
steg i processen som att fokusera på det som är möjligt istället för saker de nya 
begränsningarna. Slutligen omnämndes det sista steget i processen som vikten av att bilda 
nya rutiner som stämde överens med den nya livssituationen (Winkler & Smith, 2015). I 
studien av Tsang och Carey (2015) beskrevs det hur patienterna upplevde sig påverkas 
negativt av infusionerna då dessa utgjorde en begränsning av vilka aktiviteter de kunde delta 
i tillsammans med sin familj. Denna grupp av patienterna uppgav att detta påverkade deras 
familjeliv negativt (Tsang & Carey, 2015). 

Patienterna uppgav att det upplevdes som en stor begränsning i livet att känna sig bundna till 
hemmet när de var uppkopplade då infusionstiderna upplevdes vara långa (Saqui, Fernandes 
& Allard, 2013; Theilla, et al., 2017; Tsang & Carey, 2015; Winkler, et al., 2010a; Winkler & 
Smith, 2015). Många av patienterna upplevde de långa infusionstiderna som en stor 
påfrestning för vardagsplaneringen. Patienterna beskrev att behovet av planering kring 
vardagen och anpassningen efter infusionerna upplevdes som frustrerande och hämmande 
då det hindrade patienterna från att själva bestämma över sin fritid (Tsang & Carey, 2015; 
Winkler & Smith, 2015). Problemet med tidsåtgången kunde till viss del avhjälpas genom att 
planera in infusionerna nattetid istället för på dagtid (Winkler, et al., 2010a). Nattliga 
infusioner sparade mycket tid åt patienterna men uppgavs kunna påverka negativt på andra 
sätt så som till exempel störd sömn (Saqui, Fernandes & Allard, 2013; Theilla, et al., 2017). 
Stationära pumpar uppgavs av patienterna vara alltför högljudda och därmed störa 
nattsömnen vilket sågs som en begränsning i vardagen då det var svårt att få en god natts 
sömn. En studie visade att 42 % av patienterna fick begränsningar i form av störd nattsömn 
av den stationära pumpen medan 5 % fick störd nattsömn av den portabla pumpen (p<0.04). 
Således innebar detta ett signifikant fynd då det med 96% sannolikhet innebar att en 
stationär pump medgav högre grad av begränsningar än en portabel pump. Vid användandet 
av den stationära pumpen upplevdes begränsningar att ta sig runt i hemmet då pumpen 
vägde mycket och behövde rullas fram på golvet på en ställning. Denna ställning fastnade lätt 
i mattkanter och möbler vilket utgjorde ett irritationsmoment för patienterna (Saqui, 
Fernandes & Allard, 2013). 

Patienterna upplevde begränsningar i informationsflödet beroende på vem det var som gav 
informationen. Läkare ansågs ofta använda ett för avancerat språkbruk för att patienterna 
skulle förstå, istället ansågs erfarna sjuksköterskor vara de som var bäst lämpade att erhålla 
information ifrån. En del av patienterna önskade dessutom hembesök från sjukvården initialt 
för att det skulle kännas mer tryggt att flytta hem från sjukhuset, detta medförde dock en 
begränsning av upplevd integritet. Detta då sjukvården gjorde intrång i den personliga sfär 
som hemmet utgjorde (Dreesen, et al., 2013a). 

5.3.3 Livskvalité 

I flera av artiklarna beskrev patienterna att behandlingen med PN medförde förändringar i 
livet som påverkade deras livskvalité (Cadogan, 2015; Dreesen et al., 2013a; Dreesen, et al., 
2014; Saqui, Fernandes & Allard, 2013; Theilla, et al., 2017; Tsang & Carey, 2015) 
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Patienternas beskrivning av livskvalité skiljde sig från individ till individ, dock kunde vissa 
gemensamma huvuddrag urskiljas (Winkler, et al., 2010a). Dessa huvuddrag beskrev 
livskvalité som känslan av att vara nöjd med sitt liv, känna glädje över sin tillvaro men också 
att ha makten att kunna göra det man vill göra på den tidpunkten man önskade (Winkler, et 
al., 2010a). Patienterna med PN beskrev att det var en lättnad att få komma hem från 
sjukhuset. Inte bara för att de fick komma tillbaka till den miljö som de var bekväma vid utan 
också för att det minskade den upplevda skulden gentemot anhöriga. Patienterna kände sig 
skyldiga när deras anhöriga tog sig tid att komma och besöka dem på sjukhuset. De önskade 
inte att de anhöriga skulle känna att de hade dem förväntningarna på sig att hälsa på och när 
de fick komma hem ökade den upplevda livskvalitén till följd av minskade skuldkänslor 
(Cadogan, 2015). Patienterna beskrev hur livskvalitén påverkades positivt av stöttning och 
förståelse från anhöriga och vänner (Dreesen, et al., 2013a). En annan studie beskrev istället 
hur behandlingen gjort att patienterna fick mer energi och därmed orkade delta i fler 
aktiviteter än tidigare (Winkler, et al., 2010a). I en annan studie belystes sambandet mellan 
höjd livskvalité och ökad upplevd självständighet (p<0.01) där det med 99% sannolikhet 
innebar att en ökad upplevd själständighet medgav en höjd livkvalité och att sambandet inte 
berodde på slumpen (Dreesen, et al., 2014). I en studie påvisades att upplevd livskvalité 
påverkades av antalet sjukhusinläggningar. Patienterna beskrev hur fler sjukhusinläggningar 
sänkte den upplevda livskvalitén (Tsang & Carey, 2015). En annan studie visade på ett 
signifikant samband på hur antalet sjukhusinläggningar gjorde att den upplevda livskvalitén 
sjönk (p<0.05) (Theilla, et al., 2017). Vissa av patienterna ville dela med sig av sina 
erfarenheter kring sin behandling för att trösta och motivera andra individer i en liknande 
situation. Ett av budskapen som förmedlades var att den här typen av behandling till stor del 
var en vanesak och att den blev lättare att leva med när man fått in fungerande rutiner i sin 
vardag vilket höjde livskvalitén (Winkler, et al., 2010a; Dreesen, et al., 2013a). 

En artikel undersökte den upplevda livskvalitén kopplat till en övergång från en stationär 
infusionspump till en portabel infusionspump (Saqui, Fernandes & Allard, 2013). Artikeln 
visade på ett samband mellan glädje, upplevt välmående, rörelseförmåga och förmåga att 
kunna socialisera. Sambandet visade att den grupp av patienterna som hade mindre 
begränsningar i rörelsefriheten samt hade lättare att delta i sociala tillställningar upplevde 
högre grad av livskvalité och mer glädje än patienterna utan dessa förmåner (p<0.01). Efter 
övergången till portabel pump observerades flera positiva förändringar i livskvalité hos 
patienterna. Det blev lättare att röra sig fritt både hemma och dessutom var patienterna inte 
längre bundna till hemmet (Saqui, Fernandes & Allard, 2013). Patienterna upplevde sig själva 
som gladare, piggare, mindre smärtpåverkade och hade lättare att delta i aktiviteter. Vidare 
upplevdes mindre emotionella problem och mindre depressioner. Sömnen förbättrades då de 
portabla pumparna var signifikant tystare än de stationära och tillät infusioner nattetid utan 
att störa patienternas nattsömn. Enkäten besvarades med hjälp av likertskalor mellan ett och 
fem där ett representerade sämsta möjliga tillfredställelse och fem bästa möjliga 
tillfredställelse. Medelvärdet för tillfredställelsen med en stationär pumps rörelsefrihet var 
3.00±0.45 och det medelvärde som motsvarade tillfredställelsen med en portabel pumps 
rörelsefrihet var 5.00±0.00 (p<0.02). Detta innebar att patienterna till 98% sannolikhet 
ansåg den portabla pumpens rörelsefrihet som högre än den stationära pumpens, vilket 
därmed ökade deras livskvalité med den portabla pumpen. När patienterna svarade på hur 



 

16 

 

nöjda de var med respektive pump var medelvärdet för den stationära pumpen 2.68±0.22 
medan medelvärdet för den portabla pumpen var 4.53±0.19 (p<0.001) vilket visade en 
signifikant förändring i nöjdhetsgraden hos patienterna. Detta med en sannolikhetsgrad på 
99,9% (Saqui, Fernandes & Allard, 2013).  

Det visades en markant förhöjd upplevd livskvalité hos patienterna som erhållit sin 
näringstillförsel på natten jämfört med de patienterna som hade sina infusioner under dagtid 
(Winkler, et al., 2010a; Senesse, et al., 2015). I studien av Senesse, et al. (2015) påvisades att 
av de patienterna som erhöll sin näringstillförsel på dagtid var 47±6% nöjda med sin 
upplevda livskvalité och för de patienterna som fick sin behandling nattetid var 51±5% nöjda 
med sin upplevda livskvalité (p<0.0015). Dessa skillnader påvisades med en 
sannolikhetsgrad på 99,85% (Senesse, et al., 2015).  

 

5.3.4 Matvanor 

I tre studier uppgav patienterna att deras matvanor förändrats (Tsang & Carey, 2015; 
Winkler & Smith, 2015; Winkler, et al., 2010b). Patienterna beskrev PN som ett skyddsnät 
som säkerställde deras dagliga energibehov och det gjorde att de inte behövde oroa sig lika 
mycket över vad de åt vilket påverkade deras liv positivt. Patienterna beskrev att de 
fortfarande kunde äta fast föda i mindre mängd men att det ofta resulterade i 
gastrointestinala besvär, dock gjorde positiva känslor kring måltiderna att det var värt 
besvären (Tsang & Carey, 2015; Winkler, et al., 2010b). Det beskrevs i Winkler, et al. (2010b) 
hur patienterna som påbörjat en behandling med PN genomgick en förändring när det gäller 
syftet med att äta. Patienterna beskrev att de åt för att överleva innan de fått deras 
behandling med PN. Många av patienterna befann sig i ett stadie av fysisk malnutrition och 
upplevde stor ångest och oro för att inte kunna få i sig tillräckligt med näring. Efter att de fått 
stöd av PN byttes syftet med mat ut till att äta mer för det sociala utbytet då energibehovet 
kunde tillgodoses oavsett vad de åt. Detta förde med sig ökad känsla av njutning då de får 
känna smak men också tillfredställelse av de sociala aspekterna och en trygghet då de inte 
längre oroade sig för att bli undernärda. Det beskrevs hur det var skönt att kunna delta i 
sociala tillställningar som inkluderade förtäring så som till exempel restaurangbesök trots sin 
bakomliggande sjukdom (Winkler, et al., 2010b).  

Det var vanligt att patienterna försökte undvika frågor om varför de inte åt genom att förtära 
en mindre mängd mat vid sociala tillställningar (Tsang & Carey, 2015; Winkler & Smith, 
2015). Patienterna berättade att de hade en inneboende rädsla för att dela med sig av sin 
problematik till personer som inte tillhörde den allra innersta sociala kretsen vilket 
påverkade deras matvanor (Tsang & Carey, 2015). I två studier beskrev patienterna att det 
inte var det begränsade födointaget som påverkade dem mest utan snarare den konstanta 
törstighetskänslan de kände (Winkler, et al., 2010a; Winkler, et al., 2010b). I studien av 
Winkler, et al. (2010b) uttryckte en del av patienterna att de upplevde sig vara malplacerade i 
sociala tillställningar som inkluderade matintag. Andra uttryckte att det kändes som slöseri 
med pengar att köpa in mat som de visste att deras kroppar inte kunde tillgodogöra sig. Detta 
skapade en utanförkänsla och förändrade beteenden kring matvanor. En vanlig strategi för 
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att dölja mängden mat som förtärdes var att välja restauranger som erbjöd bufféer eller 
smörgåsbord. På så vis kunde patienterna smaka många olika rätter, kontrollera mängden av 
föda samt maskera mängden för de andra restauranggästerna (Winkler, et al., 2010b).  

6 DISKUSSION 

I den här delen kommer en diskussion föras om arbetets metod samt om de etiska 
överväganden som gjorts. Vidare diskuteras artiklarnas syfte och metod samt resultat utifrån 
tidigare forskning och teoretiskt perspektiv. 

6.1 Metoddiskussion 
Syftet med detta examensarbete var att beskriva erfarenheter av att som patient vara 
beroende av parenteral näringstillförsel. För att besvara syftet användes en allmän 
beskrivande litteraturöversikt av Friberg (2012). Denna metod valdes då en litteraturöversikt 
ger en god helhetsbild över det aktuella forsknings- och kunskapsläget där både kvantitativ 
och kvalitativ forskning analyseras. Enligt Polit och Beck (2017) så inhämtas kvantitativ data 
genom mätningar som sedan analyseras statistiskt. Kvalitativ data är däremot baserat på 
subjektiva erfarenheter och kan fungera som en komplettering till den kvantitativa datans 
mer objektiva karaktär. Den kvantitativa datan kan skildra statistiska samband och 
förhållanden mellan olika undersökningsgrupper. Den kvalitativa datan går istället in mer på 
djupet och kan förklara dessa kvantitativa förhållanden genom att enskilda individers 
erfarenheter beaktas. För att forskning skall kunna bedömas hålla god kvalitet bör den 
uppfylla vissa kriterier. För kvantitativ forskning används begreppen validitet; reliabilitet och 
generaliserbarhet. Polit och Beck (2017) beskriver definitionen av validitet som att 
forskningen faktiskt mäter det som den utger sig mäta och att resultaten inte beror på 
slumpen. Reliabilitet beskriver hur pålitlig forskningens mätmetod är. En studie skall kunna 
upprepas utan att signifikanta skillnader i resultat erhålls. Slutligen beskrivs begreppet 
generaliserbarhet som hur väl resultatet av studien kan generaliseras till andra grupper än 
den undersökta gruppen. För kvalitativ forskning används istället begreppen giltighet; 
tillförlitlighet och överförbarhet. Giltighet är ett begrepp som innebär hur väl resultatet 
verkligen överensstämmer med verkligheten. Tillförlitlighet har med trovärdigheten i studien 
att göra. Det skall vara möjligt att upprepa samma studie och få liknande resultat. Slutligen 
syftar begreppet överförbarhet på om det är möjligt att överföra forskningsresultatet till 
andra grupper (Polit & Beck, 2017). 

I datainsamlingen användes de två sökmotorer som bedömdes innehålla mest 
vårdvetenskaplig forskning, dessa sökmotorer var CINAHL Plus och PubMed. Stort fokus 
gick åt till att noggrant formulera sökord som skulle generera material vars innehåll svarar an 
på det aktuella syftet. Artiklarna som användes hade som kriterium att vara peer reviewed för 
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att hålla så god kvalité som möjligt. Även tidskrifterna artiklarna publicerats i har granskats 
för att kontrollera kvalitét och validitet. I samtliga kvantitativa artiklar användes en 
sannolikhetsnivå på p<0.05 vilket ansågs hålla god nivå på forskningen (Dreesen, et al., 
2014; Saqui, Fernandes & Allard, 2013; Senesse, et al., 2015; Theilla, et al., 2017). 

På grund av att både kvantitativa och kvalitativa artiklar användes kunde en bred bild skapas. 
De kvantitativa artiklarna studerade samband, frekvenser och hade tabeller där värden 
såsom livskvalité enkelt kunde undersökas. Tabeller medgav att läsaren enkelt kunde jämföra 
de studerade individernas erfarenheter och därmed bilda sin egen uppfattning av resultatet. 
Detta möjliggjorde att läsaren kunde undersöka huruvida studien faktiskt undersökte det den 
utgav sig göra och på så vis styrka validiteten. Vidare redogjordes artiklarnas metoder 
detaljerat vilket styrker reliabiliteten då det medför att samma studie enkelt kan genomföras 
på nytt. De kvantitativa studierna hade ofta kvalitativa studier som grund då de ofta syftade 
till att synliggöra samband mellan de resultat som utvunnits ur de kvalitativa studierna. I de 
undersökta grupperna i artiklarna förekom både kvinnor och män, i varierande åldrar, från 
olika länder vilket skapade en hög generaliserbarhet. De kvalitativa studierna täckte inte lika 
många individer i sitt urval vilket skulle kunna påverka giltigheten i resultatet negativt. Det 
lades dock ner mer energi på att gå in på djupet av de upplevda erfarenheterna vilket minskar 
risken för missförstånd och ökar förståelsen för de som intervjuats vilket istället ger en hög 
giltighet. Detta medgav att läsaren kunde få en djupare och rikare uppfattning om hur det 
kan vara att stå i beroende till en behandling som medger PN. De kvalitativa artiklarnas 
intervjustruktur med öppna frågor medgav att patienterna som intervjuades fritt kunde svara 
på frågorna och därmed begränsade inte forskarna svaren genom sin förförståelse vilket 
också ökade giltigheten. I artiklarna redogjordes vilka frågor som ställts under intervjuerna 
vilket möjliggjorde att intervjuerna kan upprepas och det medförde en hög tillförlitlighet på 
artiklarna. I de kvalitativa artiklarna har både män och kvinnor i varierande åldrar samt olika 
länder medverkat i intervjuerna. Detta stärker överförbarheten i de kvalitativa artiklarna. 
Eftersom kvalitativ data bygger på individers individuella erfarenheter och det faktum att alla 
individers erfarenheter är unika kan aldrig absolut överförbarhet uppnås.  

I resultatet framkom underrubriker som speglade erfarenheterna hos patienterna kopplat till 
parenteral näringstillförsel. Detta stärker därmed arbetets giltighet då inget annat än 
patienternas erfarenheter behandlats. Artiklarna som använts till resultatet har haft ingående 
beskrivningar i respektive artikels metod, vilket stärker tillförlitligheten i det framtagna 
resultatet då spårbarheten är hög. Eftersom att artiklar från flera olika länder använts samt 
att både män och kvinnor deltagit i studierna så stärks överförbarheten i resultatet. Den 
kvantitativa datan har medgett att en stor grupp patienter kunnat undersökas och därmed 
stärks överförbarheten ytterligare. En svaghet i resultatet gällande överförbarheten skulle 
dock kunna vara att endast tio artiklar använts för att sammanställa litteraturöversikten. En 
syntetisering av fler artiklar kan möjligtvis ge ett starkare resultat. Vidare skulle fler 
omfattande kvantitativa studier kunnat stärka resultatets överförbarhet ytterligare. Styrkan i 
detta arbete kan ses vara att resultatet verkligen speglar erfarenheter hos patienterna. 
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6.2 Etikdiskussion 
Genom detta arbete har forskningsetiska principer beaktats och stor vikt har lagts vid att inte 
tolka, förvränga eller förfalska resultaten. Särskild vikt har lagts vid att inte göra egna 
tolkningar av ett beskrivande resultat (Codex, 2017a). Genom hela examensarbetet har APA-
systemet används för referering (American Psychological Association, 2018). Detta gör att en 
läsare lättare kan kontrollera ursprungskällan samt raderar risken för plagiering. Genom hela 
examensarbetet har ett kritiskt förhållningssätt tillämpats och för att inte urvalet skall vara 
selektivt har Fribergs (2012) förslag på frågeställningar för kvalitetsgranskning använts. 
Detta medför en objektiv granskning av artiklarna och eliminerar risken för vinkling av 
resultatet. Samtliga artiklar var skrivna på engelska vilket i sig medför ett etiskt problem vid 
översättning då det medför en risk för feltolkning. För att minimera risken att feltolka 
enskilda begrepp har lexikon använts vid denna process i kombination med reflektion. 
Samtliga artiklar som använts i detta examensarbete har enligt Fribergs (2012) 
kvalitetskriterier bedömts inneha hög kvalitet vilket i sig höjer kvaliteten på hela 
examensarbetet. Om forskningsområdet hade varit ännu mer utforskat hade kvaliteten 
kunnat styrkas ytterligare genom att inkludera ett större antal artiklar i analysen. 

Genom hela arbetet har fokus lagt på att tydligt dokumentera hela forskningsprocessen. Ett 
dokument skapades för att skriva ned vad som gjordes under arbetets gång och för att enkelt 
kunna gå tillbaka och se vad som gjorts. Denna transparens i arbetet medger att läsaren kan 
följa de steg som genomförts. En god transparens och tydligt beskriven datainsamling och 
dataanalys är ett gott sätt att styrka forskningens tillförlitlighet och överförbarhet. Ur ett 
etiskt perspektiv skapas även en god möjlighet för läsaren att följa hela processen och 
därmed döljs ingen oredlighet i examensarbetet. 

6.3 Resultatdiskussion 
Inledningsvis diskuteras likheter och skillnader i artiklarnas syften och metoder. Därefter 
förs en diskussion om resultatet kopplat till tidigare forskning och det valda teoretiska 
perspektivet. 

6.3.1 Artiklarnas syften och metoder 

Cadogan (2015) syftade till att undersöka patienternas erfarenheter kring en upphörd 
tarmfunktion. Tsang och Carey (2015) undersökte hur PN påverkade patienternas vardagliga 
liv i hemmet. Winkler, et al. (2010a) undersökte patienternas erfarenheter samt hur 
livskvalitén påverkades av PN. Winkler och Smith (2015) undersökte erfarenheter kring att 
vara beroende av PN. Winkler, et al. (2010b) undersökte erfarenheterna kring livskvalité 
kopplat till begränsningen av födo- och vätskeintag patienterna utsätts för. Samtliga av dessa 
fem studier undersökte faktorer som påverkade patienternas livskvalité utifrån deras 
problematik med näringsintag och tarmsystem (Cadogan, 2015; Tsang & Carey, 2015; 
Winkler, et al., 2010a; Winkler & Smith, 2015; Winkler, et al., 2010b). Tre av artiklarna 
syftade mer till att se hur livskvalitén påverkades av behandling med PN (Tsang & Carey, 
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2015; Winkler, et al., 2010a; Winkler & Smith, 2015) En artikel lyfte istället hur livskvalitén 
påverkades kopplat till en upphörd tarmfunktion (Cadogan, 2015). Winkler, et al. (2010b) 
artikeln handlade mer om att undersöka hur de nya förutsättningarna för födo-och 
vätskeintaget påverkade livskvalitén. Ett av de kvalitativa artiklarnas syften skilde sig från de 
andra kvalitativa artiklarnas syften då den ämnade att undersöka vilka kvalitetsindikatorer 
som patienterna anser är viktigast i vården kring artificiell nutrition (Dreesen, et al., 2013a). 
De kvantitativa artiklarna undersökte vilka faktorer som påverkade patienternas livskvalité i 
samband med PN och även vilka samband som fanns mellan olika faktorer och patienternas 
upplevda erfarenheter (Dreesen, et al., 2014; Saqui, Fernandes & Allard, 2013; Senesse, et al., 
2015; Theilla, et al., 2017). Dreesen, et al. (2014) undersökte vilka tre faktorer som 
patienterna erfar påverkade deras liv mest av behandlingen med PN i hemmet. Saqui, 
Fernandes och Allard (2013) undersökte hur patienternas livskvalité förändrades när de bytte 
från en stationär till en portabel infusionspump. Artikeln av Senesse, et al. (2015) syftade till 
att undersöka hur PN påverkade livskvalitén samt patienternas nutritionsstatus och hur 
omgivningen uppfattade patienternas välmående. Theilla, et al. (2017) undersökte vilka 
faktorer som påverkade livskvalitén hos patienterna som erhöll artificiell nutrition till följd av 
bortfall i tarmfunktionen. 

Alla de kvalitativa artiklarna använde sig av semi-strukturerade intervjuer med öppna frågor 
för datainsamlingen (Cadogan, 2015; Dreesen, et al., 2013a; Tsang & Carey, 2015; Winkler, et 
al., 2010a; Winkler & Smith, 2015; Winkler, et al., 2010b). Då de kvalitativa artiklarnas syften 
i detta arbete ämnade att undersöka patienternas erfarenheter lämpade sig semi-
strukturerade intervjuer väl då det bara ställdes öppna frågor vilket medgav att patienterna 
fritt kunde redogöra för sina erfarenheter. Polit och Beck (2017) beskriver att semi-
strukturerade intervjuer lämpar sig väl då intervjuaren vill säkerställa att ett visst ämne 
berörs under intervjun utan att påverka respondentens svar. Öppna frågor används för att 
inte begränsa datainsamlingen med svarsalternativ. Intervjuarens roll blir att hålla 
diskussionen inom ämnet medan respondenten fritt kan svara på frågorna och tillåts sväva ut 
utan begränsning. För att få ett så djupt och mångfacetterat svar som möjligt kan 
intervjuaren ställa följdfrågor där respondenten kan fördjupa sitt svar ytterligare och 
beskriva det mer utförligt. Alla de kvantitativa artiklarna i detta arbete använde sig av 
enkäter med både öppna och slutna svarsalternativ som metod för datainsamlingen 
(Dreesen, et al., 2014; Saqui, Fernandes & Allard, 2013; Senesse, et al., 2015; Theilla, et al., 
2017). Enkäterna tillät möjligheten till att en större grupp kunde undersökas kontra de semi-
strukturerade intervjuerna i de kvalitativa artiklarna. Eftersom att det var patienternas 
erfarenheter som undersöktes var det positivt att det fanns frågor med öppna svarsalternativ 
då det möjliggör att respondenterna kan redogöra för sina erfarenheter mer utförligt. Polit 
och Beck (2017) beskriver att enkäter kan utformas med både öppna och slutna 
svarsalternativ. Slutna svarsalternativ medger att respondenten endast kan besvara frågan 
med de förutvalda svarsalternativen. Styrkan i detta är att svaren lätt kan analyseras och 
kvantifieras och på detta sätt kan samband lätt ses mellan olika faktorer. Nackdelen är att 
svarens diversitet begränsas och respondenten inte har någon möjlighet till att själv utforma 
sina svar. Det medför att svaren kan bli vinklade om svarsalternativen inte speglar samtliga 
möjliga aspekter som kan besvaras. Öppna frågor tillåter respondenten att ge mer 
nyanserade svar och på detta sätt kan en bredare informationsinhämtning förekomma. 
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Nackdelen med öppna frågor är att de tar längre tid att analysera vilket kan innebära att 
urvalsgruppen måste minskas i antal. En kombination av dessa två former av frågor gör att 
svaren lätt kan analyseras och att samband kan identifieras samtidigt som en bredare 
informationsinhämtning möjliggörs.  

 

6.3.2 Artiklarnas resultat 

I resultatet framkom att erfarenheterna kring PN hos patienterna var relativt 
mångfacetterade. Det förekom både positiva och negativa erfarenheter. Bland de mer positiva 
erfarenheterna återfanns den beskrivna känslan av att ha blivit tilldelad en livlina som 
utgjorde ett tryggt skyddsnät för att undvika malnutrition. En individ som konstant gick runt 
och oroade sig för att kunna tillgodose sin egen kropp med näring bar på en konstant stress 
som tärde både fysiskt och psykiskt. Tillgodogörandet av näring var ett av de mest basala 
behoven en människa fogade över och också en stor del i människans autonomi. En förlust av 
delar i individens autonomi kan skapa ett tomrum som är svårt att fylla med hjälp av andra. 
När något inte längre kunde tillgodoses på egen hand så skapades en beroendeställning till 
andra aktörer som förväntades kompensera för den aktuella funktionsförlusten. Detta 
beskrev patienterna leda till minskad upplevd självständighet. En liknande beroendeställning 
kunde skapa olika stor betydelse hos olika individer. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 
2017:30) medger att vården skall vara rättvis och anpassad efter individen. Till följd av 
patienternas individuellt upplevda lidande av behandlingen måste alltså varje enskild 
patients erfarenheter tas i beaktande. För att skapa förutsättningar för att främja 
patienternas hälsa och lindra lidande bör sjuksköterskor ta del av patienternas erfarenheter 
för att skapa förståelse för deras situation. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) 
är sjuksköterskor skyldiga att förebygga ohälsa och bara genom att ta del av patienternas 
erfarenheter kan de förstå vad hälsa innebär för just deras patient. Detta kan leda till att 
kvalitén på vården som patienterna erhåller förbättras. Enligt kompetensbeskrivningen för 
legitimerade sjuksköterskor skall alla sjuksköterskor sträva efter att värna om patientens 
autonomi vilket i detta fall skapar en roll för sjuksköterskor att stödja patienten med 
utbildning så att de lättare kan återta sin självständighet (Svensk sjuksköterskeförening, 
2017). I resultatdelen framkom att en stor mängd av patienterna som deltagit i de olika 
studierna upplevde att de tappat en stor del av sin självständighet på grund av att de var 
beroende av en medicinsk behandling för att kunna överleva. På många sätt innebar en 
sjukhusvistelse till följd av sjukdom en inskränkning på den individuella autonomin genom 
att individen tvingades anpassa sig efter en rad olika yttre faktorer som inte kunde påverkas. 
I fallet med PN och begränsningarna av denna behandling beskrev patienterna hur det 
framförallt påverkade rörelsefriheten. Det beskrevs hur de långa infusionstiderna gjorde att 
patienterna blev bundna till den plats där behandlingen utfördes. På grund av de långa 
infusionstiderna krävdes mycket planering från patienterna och det upplevdes som en 
begränsning och en negativ inverkan på patienternas upplevda livskvalité.  

I tidigare forskning som belyser sjuksköterskors erfarenheter av PN framgår det att det finns 
en tudelad bild av nyttan av PN (Holmdahl, Sävenstedt och Imoni, 2013; Wyer, 2017). Det 



 

22 

 

lyfts fram både positivt och negativt anspelade kommentarer och det finns en allmän 
uppfattning från vårdens sida att det är en behandlingsmetod som enbart skall nyttjas där 
inga andra alternativ finns kvar. I de positiva åsikterna rörande PN lyfts det hur 
behandlingen skapar ett skyddsnät för energiförsörjningen och sjuksköterskor arbetar i en 
miljö där de har möjlighet att följa upp och se vilka positiva effekter behandlingen resulterar 
i. Sjuksköterskor beskriver hur de ser patienter som varit gravt malnutrierade återfå en 
adekvat näringstillförsel och hur de får tillbaka sin levnadkraft samt förlänger sina liv med 
fler år. Vidare finns beskrivet hur sjuksköterskor också får ta del i den uppkomna känslan av 
hopp inom de familjer som har en nära anhörig som står under behandlingens regi 
(Holmdahl, Sävenstedt och Imoni, 2013).  

Det är däremot många sjuksköterskor som uttrycker oro kring de komplikationer som 
behandlingen medför och belyser att den bara bör nyttjas om nyttan överväger de potentiella 
riskerna. Det finns en rad komplikationer som är relaterade till behandlingen och det 
medföljer också stora begränsningar för vardagslivet. Sjuksköterskor beskriver hur de tyngs 
ned av ansvaret att stå ytterst ansvariga för den här typen av livsuppehållande behandling 
men att de också ser på det som ett förtroendeuppdrag (Holmdahl, Sävenstedt och Imoni, 
2013; Winkler och Guenter, 2014). Att vara sjuksköterska innebär att se patientens helhet 
och vårda hela patienten. Det krävs en stor dos av respekt för patienternas autonomi och en 
konstant ambition att uppehålla deras integritet. Att förlora betydande delar i den personliga 
autonomi kan betraktas som en känslig situation och det är sjuksköterskornas uppdrag att 
försöka lyfta patienternas autonomi till en nivå som är acceptabel och som i så god grad som 
möjligt bevarar deras integritet. I de erfarenheter som lyfts fram av sjuksköterskor 
framkommer en känsla av att de känner ansvar för att rusta patienterna inför hemgången och 
övertagandet av den medicinska behandlingen. Det beskrivs hur de genom god pedagogik 
och engagemang kan tillgodose en tillräcklig informationsöverföring som gör att patienternas 
självförtroende räcker till att känna sig trygga inför att fortsätta PN i hemmet. Det beskrivs 
som ett effektivt verktyg att använda för att styrka patienternas autonomi (Winkler och 
Guenter, 2014). Denna bild som sjuksköterskor målar upp verkar stämma väl överens med 
den faktiskt upplevda bilden hos patienterna. I patientberättelserna framkom nämligen 
liknande resonemang som hos sjukhuspersonalen. Patienterna uttryckte specifikt hur de 
upplevde att det var de erfarna sjuksköterskorna som på mest tillfredställande vis kunde 
utbilda i handhavandet av PN i hemmet. I tidigare forskning uttrycks att sjukvårdens 
inställning till PN är att behandlingen bara skall användas om det kan förändra patienternas 
livskvalité i positiv riktning (Wyer, 2017; Szeinbach, et al., 2014). Precis som i tidigare 
nämnda exempel verkar detta vara en bild som delades med patienterna som också de belyste 
vikten av livskvalité. 

Sjuksköterskor påstår att de anhöriga till patienterna på många sätt är en viktig faktor för att 
behandlingen skall fortgå i hemmet men också för att PN skall resultera i positiv förändring 
av livskvalité hos patienterna (Holmdahl, Sävenstedt och Imoni, 2013). Vårdpersonalen 
beskriver åsikter om att det även är viktigt att utbilda de anhöriga i handhavandet av den 
tekniska apparaturen som en PN behandling innehåller (Wyer, 2017). Sjuksköterskorna får 
medhåll ifrån patienternas anhöriga i denna fråga som upplever att de utsätts för stora 
förväntningar gällande deras bidrag till sina anhörigas behandling. De anhöriga uttrycker att 
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de på många sätt blir drabbade av konsekvenserna från PN precis som patienterna. Tidigare 
forskning (Smith, et al., 2010; Santarpia & Bozzetti, 2017) visar på att de anhöriga till 
patienterna som är beroende av PN har en ökad risk för depressioner och att de känner stor 
oro gällande sin anhörigas hälsotillstånd. Trots detta uttrycker de anhöriga att de precis som 
patienterna även ser nyttan med PN och uppskattar den livlina det utgör. De anhöriga 
uttrycker också att de känner att de kan bidra med behandlingen och på så vis känner sig 
värdefulla för att patienterna skall erhålla en ökad livskvalité (Smith, et al., 2010; Santarpia 
och Bozzetti, 2017). Detta överensstämde med patienternas utsagor som gjorde gällande att 
stödet från anhöriga, vänner och framförallt partners var oumbärligt. I resultatet kunde 
också utläsas att patienterna med gott stöd från vänner och familj upplevde en mycket högre 
livskvalité än de av patienterna som saknade stöd. 

Enligt Eriksson (2015a) är hälsa mer än frånvaro av sjukdom, det kan närmast betraktas som 
en upplevelse av helhet och harmoni. Denna helhet kan upplevas oavsett om det finns en 
bakomliggande sjukdom eller inte. Med tanke på hur patienterna beskrev att de förlorat delar 
ur sin autonomi och självständighet finns det rimliga skäl till att misstänka en upplevd 
ohälsa. Detta eftersom man enligt Eriksson (2015a) kan beskriva hälsa som helhet och denna 
helhet saknades till följd av kritiska funktionsförluster. Det behöver inte innebära att 
samtliga patienter som är beroende av PN upplever ohälsa. Mycket påverkas av hur individen 
hanterade förlusten av näringstillförsel och den individuella inställningen till huruvida 
förlusten behövde kompenseras för egen maskin eller om det var acceptabelt att en 
utomstående bistod med denna kompensation. Eriksson (2015a) beskriver också hur 
begreppet hälsa består av tre olika dimensioner; ”görande”, ”varande” och ”vardande”. Dessa 
dimensioner är ett sätt att beskriva det hälsotillstånd som patienterna befinner sig i för 
stunden och är en föränderlig process som saknar statiska element. Det går att koppla 
patienterna som är beroende av PN till dessa dimensioner av hälsa. Beroende på vilken 
dimension patienterna befann sig i skulle de enligt Erikssons teori bete sig olika. I görandets 
dimension beskriver Eriksson (2015a) hur det främst är samhällets normer som styr 
individen. Detta skulle kunna innebära svårigheter att acceptera sitt beroende för de av 
patienterna som återfanns i denna dimension. I den mellersta dimension ”varande” skulle 
patienterna kunnat påbörja formandet av en ny normalitet till följd av skapandet av ett 
individuellt inre stöd där patienternas egna normer växer och tar plats samt integreras med 
samhällets normsättning (Eriksson, 2015a). I den sista dimensionen ”vardande” borde det 
enligt Erikssons teori kunna skönjas en slags försoning hos patienterna. Patienterna i denna 
dimension skulle kunnat nå en acceptans för sin förändrade livssituation och börjat leva livet 
efter de nya förutsättningarna i harmoni. Här läggs fokus bort från det som skulle kunna 
orsaka lidande. Även om patienterna lyckas försonas med sin situation och nå det tredje 
stadiet i denna process finns det tyvärr ingen garanti för att de ska stanna kvar i detta stadie. 
Närsomhelst kan det uppstå situationer som gör att samhällets normer väger tyngre igen och 
individen för starta om sin resa i processen. Detta åskådliggjordes på ett tydligt sätt i 
patientberättelserna i de analyserade studierna. Många av de tillfrågade patienterna kunde 
tydligt urskilja befinna sig i den första dimensionen då de uttryckte oro och rädsla över 
sociala tillställningar och vad andra människor skulle tycka om deras, enligt samhällets icke 
normativa tillvaro. Flera av patienterna uttryckte hur de aktivt undvek situationer som skulle 
kunna avslöjat att de stack ut från samhällets normer. Ett exempel för denna patientgrupp är 
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restaurangbesök. Flera av patienterna uttryckte att de var oroliga för frågor om varför de inte 
åt något under restaurangvistelsen. En del gick till och med så långt att de bara för att slippa 
denna typ av frågor åt en viss mängd mat trots att de var väl medvetna om att det med 
säkerhet skulle innebära gastrointestinala besvär som till exempel magont eller diarréer. Det 
fanns även de som åt trots sina besvär men med syfte att njuta av smakupplevelsen som fast 
föda erbjöd. Det var inte bara de sociala tillställningar som innehöll intag av mat som 
medförde friktion för denna patientgrupp. Den absolut största begränsningen som 
patientberättelserna klargjorde var inskränkningen i rörelsefrihet. Den upplevdes påverka 
planeringen av deras dagliga liv, den påverkade autonomin på det sättet att patienterna blev 
bundna till en specifik plats och skapade svåröverkomliga friktioner som hindrade dem från 
att delta i vissa typer av sociala sammanhang. Många av patienterna uttryckte en önskan om 
en mer mobil lösning då det skulle underlätta deras vardag och öka deras livskvalité markant. 
Även om många av patienterna uttryckte lättnad om den livsuppehållande aspekten av 
behandlingen så beskrevs också ett lidande som direkt följd. 

Eriksson (2015b) beskriver hur människans lidande delas upp i tre olika delar. De tre delarna 
är sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. Samtliga av dessa lidandeformer går att 
finna hos den aktuella patientgruppen. Eriksson (2015b) beskriver att sjukdomslidande är 
det lidande som utgörs av direkta symptom till följd av den bakomliggande sjukdomen. I 
detta fall kan dessa utgöras av symptom som hungerkänsla, konstant törst men också den 
komplikationsrisk så som infektionskänslighet. På lång sikt kunde PN orsaka en sviktande 
leverfunktion och skapa olika rubbningar i metabolismen. Den mest tydliga kategorin av 
lidande för patienterna med PN var de symtom som klassificerades som livslidande. Det 
fanns en hel rad av dessa begränsningar i vardagen som utgjorde ett individuellt lidande. 
Vissa såg det som ett lidande att inte kunna äta normal föda och få känna den smak som det 
innebar. Detta lidande blev som allra mest påtagligt i situationer som till exempel 
restaurangbesök. Det fanns också beskrivet hur känslan av att vara annorlunda skapade ett 
utanförskap och att det ständigt behövde planera vardagen med hänsyn till sin 
bakomliggande sjukdom bidrog till denna utanförskapskänsla ytterligare. Det stod klart att 
den begränsningen som utgjorde den allra största friktion för dessa patienter var deras 
avsaknad i rörelsefrihet. Då dessa patienter var konstant beroende av medicinsk utrustning 
som dessutom medförde en ökad risk för komplikationer och att behandlingen pågick under 
en längre tid så fanns det en påtaglig risk att drabbas vårdlidande. Varje fysisk komplikation 
till följd av behandlingen kan enligt Socialstyrelsens (2018a) definition ses som en vårdskada. 

7 SLUTSATS 

Med detta examensarbete var syftet att beskriva erfarenheter av att som patient vara 
beroende av parenteral näringstillförsel. Parenteral näringstillförsel innebar en betydande 
förändring av livssituationen som medförde många begränsningar. Patienterna såg det som 
en trygghet att erhålla den här typen av behandling men medgav att det uppstod en rad 
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negativa konsekvenser som påverkade det vardagliga livet. Denna patientgrupp stötte på 
begränsningar i sitt sociala liv och ansåg sig förhindras från att delta i sociala aktiviteter. 
Parenteral näringstillförsel medgav att patienterna många gånger kunde överleva en sjukdom 
som annars skulle krävt deras liv. Trots den uppenbara nyttan med behandlingen skapade 
den också mycket lidande och krävde mycket tid. Patienterna uttryckte att lidandet kunde 
lindras genom gott stöd från nära vänner och familj. Det beskrevs av patienterna att även 
nära kontakt med sjukvården var en faktor som minskade de negativa aspekterna av 
behandlingen. Det beskrevs hur behandlingen i många fall förbättrade livskvalitén även om 
den ansågs göra en alltför stor inskränkning i patienternas rörelsefrihet och självständighet. 
Ett stort antal patienter efterfrågade en mer portabel lösning för denna behandling som inte 
låste patienterna till en specifik plats under pågående behandling. Patienternas synliggjorda 
erfarenheter tjänar som underlag för sjuksköterskor som deltar i handhavandet av liknande 
behandlingar och bidrar till att skapa förståelse för patienternas situation. 

7.1 Förslag på vidare forskning 
Författarna till detta examensarbete föreslår vidare forskning inom området då det upplevs 
som att området inte är tillräckligt beforskat. Framtida kvalitativ forskning kan med fördel 
inriktas till att studera den psykiska inverkan PN har på patienter som utsätts för 
behandlingen. Detta då verkar som att PN har en positiv fysisk inverkan men kan medföra 
många psykiska konsekvenser. Denna patientgrupp kan komma att behöva psykologiskt stöd 
i samband med denna typ av behandling. Framtida kvantitativ forskning kan förslagsvis 
utgöras av fler studier som undersöker rörelsefrihet och autonomi då det sågs som viktiga 
faktorer för välmående.  
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