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Sammanfattning Bakgrund: En vanlig behandlingsform är enteral nutrition för 
kortsiktig nutritions behandling  via nasogastrisk sond då den anses ha 
förhållandevis lätt inläggning och avlägsnande. När människans förmåga att äta 
peroralt blir nedsatt kan enteral nutrition vara ett adekvat alternativ för att 
förebygga malnutrition. Livet med enteral nutrition påverkas för patienter, men 
även i relationen med närstående blir påverkad särskilt för de patienter som får sin 
näringstillförsel i hemmet. Problem: Enteral nutrition blir en förändring i 
patientens liv vilket leder till en omställning som påverkar individen fysiskt, 
psykiskt, existentiellt och socialt.Vissa sjukdomstillstånd kan leda till att patienten 
lever med en känsla av otillfredsställande. Syfte: Att beskriva patientens!
upplevelser av att leva med enteral nutrition. Metod: Det är en allmän 
litteraturstudie som baseras på 10 kvalitativa artiklar. Sökningarna genomfördes i 
två databaser och vid artikel granskningen användes granskningsmallen från 
HKR. Slutligen utfördes en analysprocess utifrån Fribergs trestegs modell. 
Resultat: Patientens vardag förändrades och blev begränsad i samband med 
enteral nutrition. Patienten upplevde att enteral nutrition styrde vardagen och 
känslan av ensamhet uppkom. Genom en känsla av tacksamhet över att det finns 
en behandling för att överleva kunde patienten anpassa sin vardag och acceptera 
de nya omständigheterna. Slutsatser: Livet med enterala nutrition var en stor 
omställning för patienten. Det är därför av vikt att sjuksköterskan utvecklar sina 
kunskaper inom området enteral nutrition i syfte för att upprätthålla en pedagogisk 
roll och för att kunna utgå från den subjektiva upplevelsen av patientens situation.   

Ämnesord: Enteral nutrition, Patienter, Upplevelser,  
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Summary: Background: When a person's ability to eat orally becomes impaired, 

enteral nutrition may be an adequate option for preventing malnutrition. Life with 

enteral nutrition is affected for patients and even in the relationship with relatives 

is affected especially for those patients who receive their nutrition at 

home. Enteral nutrition becomes a change in the patient's life, which leads to a 

transition that affects the individual physically, psychologically, existentially and 

socially. Due to various medical conditions, the patient can live with a feeling of 

unsatisfactory. Purpose: To describe patients' experiences of living with enteral 

nutrition. Method:. It is a general literature study based on 10 qualitative 

articles. The searches were conducted in two databases and the article review used 

the audit template from HKR. Last, an analysis process was carried out based on 

Friberg's three-step model. Results: The patient's everyday life changed and 

became limited in connection with enteral nutrition. Patients felt that enteral 

nutrition governed everyday life and the feeling of loneliness arose. Through a 

sense of gratitude that there is a treatment to survive, patients were able to adjust 

their everyday lives and accept the new circumstances. Conclusions: Life with 

enteral nutrition was a major transformation for patients. The nurse should 

develop her knowledge in the field of enteral nutrition in order to maintain an 

educational role, but also to be able to start from the subjective experience of the 

patient's situation. 

 Keywords: Enteral nutrition, Experiences, Patients. 
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Inledning  
Försämring att äta peroralt kan av något hälsoproblem drabba vissa människor. Ett 

försämrat oralt näringsintag leder till att behovet av energi och näringsämne 

påverkas vilket är en stor omställning samt förändring hos patienten, men med 

hjälp av enteral nutrition tillförs näring. Patienter med enteral nutrition möter 

problem i vardagen, sjuksköterskans ansvar i det här läget är att ge adekvat vård 

och vara ett stöd för patienter för att underlätta tillförsel av näring. Livet och 

situationen blir annorlunda eftersom det helt eller delvis uppstår nedsatt förmåga 

att  äta och få näringen peroralt på grund av sjukdom. En del av social livet 

påverkas, det innebär att de sociala evenemang och nöjen begränsas i patientens 

liv (Socialstyrelsen, 2011). Förväntningar med examensarbetet är att få djupare 

förståelse och utveckla kunskaper för att därmed kunna förbättra omvårdnaden för 

personer med enteral nutrition.  

 

BAKGRUND 

Enteral nutrition 

Patientens behov av enteral nutrition uppstår vid exempelvis skallskada, stroke, 

gastrointestinala sjukdomar, medvetslöshet eller multipel skleros. Även 

neurologiska sjukdomar som sitter i halsregionen eller cancertumörer är vanliga 

tillstånd som kan orsaka sväljningssvårigheter och leder till att oralt intag blir 

nedsatt (Bjuresäter et al.,2015). Enteral nutrition innebär att näringen tillförs 

artificiellt genom mag-tarmkanalen. Enteral nutrition hjälper tarmarna så att de inte 

tynar bort och samtidigt gynnar tarmens funktion. Förutsättningen för enteral 

nutrition är att patientens mag-tarmkanal fungerar (Skolin, 2009). Nasogastriska 

röret är ett substitut för enteral näring. Det är en tub som sätts in i magen genom 

näsan. Det nasogastriska röret sätts huvudsakligen in när patienten får näring under 

en kort tid cirka fyra till sex veckor. Andra alternativet för längre  period av enteral 

nutrion är gastrostomi. Enteral nutrition är perkutan endoskopisk gastrostomi 

(PEG), erkutan endoskopisk gastrostomi (PEG), det innebär en infart till magsäcken 

som går via bukväggen. Finns det hinder i magsäcken är gastrostomiknapp och 
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Witzelfistel andra alternativ av gastrostomier där näringstillförseln sker via 

tunntarmen (Skolin, 2009). De vanligaste komplikationerna av kateterinsättning 

från mag -tarmkanalen är diarré, illamående och bukspänning. Det kan också orsaka 

komplikationer som rodnad, tryck och sår i huden runt ingångs stället där stomin 

finns (Skolin, 2009). Initialt när enteral nutrition påbörjas ska vårdgivaren upplysa 

patienten om eventuella komplikationer, funktion samt syftet med behandlingen. 

Vårdpersonalen  ska veta hur mycket kännedom patienten har om sin sjukdom för 

att kunna hjälpa och tillgodose deras behov på ett kunskapsbaserat sätt (Bjuresäter 

et al., 2015).     

 

Sjuksköterskans ansvar och omvårdnad  
 

Enteral nutrition ges både på sjukhuset och hemma, när patienten ska få sin 

behandling i hemmet är det väsentligt av ansvarig sjuksköterska att informera 

patienten vart hen ska vända sig när nutritionsterapi ska påbörjas vid eventuella 

frågor. Sjuksköterskan har som ansvar att tillämpa god omvårdnad och göra 

patienten delaktig i sin vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Svensk 

sjuksköterskeförening har skapat fyra grundläggande ansvarsområden. Det är att 

lindra lidande, främja hälsa, förebygga sjukdom och återställa hälsa. En 

sjuksköterska har även ansvar att följa lagar och olika riktlinjer samt skyldighet att 

följa en etisk kod och dessutom söka och fortbilda sig inom sin profession. Det 

yttersta ansvaret för en sjuksköterska är omvårdnadsarbetet där det ingår nära 

kontakt med vårdtagaren. Sjuksköterskan ska även kunna hantera etiska dilemman 

om det uppstår i vårdkontakten. Utifrån det professionella uppdraget som kan 

uppstå i vårdkontakten har sjuksköterskan ett etiskt ansvar. Det etiska ansvaret går 

ut på att lindra lidandet, ha ett gott bemötande och ha ansvar för bedömningar för 

att ta hand om vårdtagaren (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

 

En god omvårdnad är en del av sjuksköterskans kompetens som bygger på vård av 

hög kvalitet. Genom att tillgodose en god och säker vård jobbar sjuksköterskan 

utifrån patientens individuella situation i syfte för att  uppnå en optimal 

omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Skolin (2009) belyser att 
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sjuksköterskan ska vara uppmärksam på problem, behov, bedömning 

och  genomföra omvårdnadsåtgärder samt utvärdera patientens tillförsel av 

syntetisk näring. Omvårdnadsåtgärder för patienter med enteral nutrition är 

sjuksköterskans generella uppdrag. En del av den generella tillsyn och omsorg av 

enteral nutritionen är skötsel av och runt sond eller stomi. Syftet med generella 

omvårdnadsåtgärder är att förebygga komplikationer såsom infektion och sår. 

Eftersom patienten får sin näring och vätska genom en annan väg än peroralt så är 

det även mycket viktigt att sköta munvården då munslemhinnan kan bli torr och 

ömtålig. Sjuksköterskans ansvar är att  jobba aseptiskt, sonden eller stomin ska 

inspekteras att den är ansluten rätt innan patienten får sin näring eller läkemedel. 

All tillförsel av näring och läkemedel ska utföras med noggrannhet. Det finns stor 

risk för att kroppen samlar på sig vätska när patienten får enteral nutrtion. Av 

denna anledningen har vårdpersonalen ett ansvar att även då kontrollera vikten. 

kroppstemperatur, aspirationspneumoni samt se till att enteral nutrition inte blir 

kontaminerad av bakterier. Normalt genomförs enteral nutrition av en 

sjuksköterska, men uppdraget kan delegeras till annan vårdnadspersonal (Skolin, 

2009).     

 

Problemformulering      

Sjuksköterskan erfordrar kunskap om patientens upplevelser och erfarenhet 

eftersom grunden för en god personcentrerad omvårdnad är att stärka samarbetet 

mellan sjuksköterskan och vårdtagaren. Enteral nutrition blir en förändring i 

patientens liv vilket leder till en omställning som påverkar individen fysiskt, 

psykiskt, existentiellt och socialt. På grund av olika sjukdomstillstånd kan 

patienten leva med en känsla av otillfredsställande (Bjuresäter et al., 2015; 

Halliday et al.,2015). 
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SYFTE 

 Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med enteral nutrition.  

 

METOD 

Design 
Metoden var en kvalitativ litteraturstudie. Friberg (2017a) belyser att 

litteraturstudie är en struktur för att söka efter forskning inom ämnesområde för 

att kritisk granska och sammanställa. Litteraturstudien erhåller en fördjupad 

kunskap och bygger på vetenskap. Vidare menar Forsberg och Wengström (2016) 

att en djupare nivå och förståelse erhålls av litteraturstudien. Enligt Henricsson 

och Billhult (2012) kan kvalitativa artiklar användas för att beskriva människors 

upplevelser.   

 

 Sökvägar och urval 
 

Inledningsvis  gjordes en pilotsökning i Cinahl. Ämnesord var enteral nutrition, 

patient och upplevelser. För att hitta lämpliga begrepp och synonymer användes 

svenska MESH i sökningen. Sökorden och synonymer översattes från svenska till 

engelska. Därefter gjordes en sökning efter artiklar inom området (Karlsson, 

2017). Databaserna som användes i litteraturstudien var PubMed och Cinahl för 

insamlingen av data (se bilagan,1 och 2). PubMed användes för att hitta lämpliga 

artiklar om omvårdnad samt Cinahl Complete för omvårdnadsvetenskap som 

ämnesområde (Östlund, 2017). Med hjälp av att använda de tre nyckelbegreppen 

skapades olika sökblock där de bolska termerna “OR” och “AND” användes i 

sökningar för att öka antalet träffar.  I varje bocksökning mellan 

sökorden  användes OR för att sökresultatet skulle inkludera nyckelbegreppet eller 

någon av angivna synonymerna. För att lägga ihop de valda blocken till en stor 

sökning användes AND. Den här metoden identifierar Forsberg och Wengström 
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(2016) som Booleska operatorer. Därefter gjordes fritextsökningar med ämnesord 

vilket är ett vetenskapligt genomförande för artikelsökningar (Karlsson, 2017).  

Trunkering (*) användes i Cinahl för att få böjningsformer av en ordstam. 

Sökningar i de vetenskapliga artiklarna var mellan år 2011-2021, det innebär att 

artiklarna får inte vara mer än 10 år gamla. Artiklarna vara på engelska språket 

(Östlund, 2017).  I artikel resultatet blev det 25 sökträffar i Cinahl, 12 sökträffar i 

PubMed och i enlighet med detta gjordes en överblick på artiklarna. Detta utifrån 

ett helikopterperspektiv och som var potentiella till sökningen, vilket gav ett 

sammanfattande intryck över hela innehållet i stort (Friberg, 2017a). Initialt blev 

alla rubriker pålästa för överblick, de artiklarna som inte svarade på 

syftet  sållades bort eftersom de var irrelevanta till sökningen. Därefter 

identifierades inklusionskriterierna, för att artiklarna skulle vara av kvalitativ 

ansats, svara på studiens syfte och vara relevanta samt etisk godtagna. 

Inklusionskriterier är specifika där artiklarna ska uppfylla dessa kriterier för att 

vara godkända i det slutgiltiga urvalet (Forsberg & Wengström, 2016). Utifrån de 

totala 89 artiklar som blev igenom lästa valdes det ut 14 artiklar till vidare 

granskning, detta resulterade i sammanfattningar.   

  

Granskning och analys 
                      

Med stöd av HKR:s granskningsmall granskades artiklarna för kvalitativa 

empiriska studier. Syftet med granskning var bedömningen av vetenskapliga 

kvaliteten (Blomqvist et al., 2016). Mittpunkten för granskningen ligger på 

metoden eftersom metoden är grunden för materialets trovärdighet (Friberg, 

2017b). Artiklarna som valdes skulle vara peer- reviewed innan de publicerades. 

Författarna i denna studien valde att göra enskilda granskningar för att öka 

pålitlighet (Polit & Beck, 2017). De artiklarna som visades vara lämpliga med god 

kvalite ingick senare i analysen. Friberg (2017b) beskriver en analysmodell i tre 

steg, den ligger till grund för analysen av artiklarna i den här studien. Första steget 

gällde det att författarna skulle börja med att läsa artiklarna flera gånger för att få 

inblick om vad artiklarna handlar om. Det är viktigt att få en struktur i studien och 
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sökningar eftersom det är en risk att ta resultatet direkt ur sitt sammanhang. Andra 

steget var att meningsbärande enheter samlas ihop. Därefter var det att skapa 

subteman och urskilja likheter och olikheter. Det tredje steget skrevs nyckelfynd 

på enskilda papper och grupperades i olika teman vilket gjorde det lättare för 

författarna att lyfta fram nyckelfynd (Friberg, 2017b). 

 

Etiska överväganden och undersökningens betydelse 

Författarna har lämnat in försäkran om anti- plagiering innan arbetet påbörjades. 

Forsberg och Wengström (2013) påpekar att etiska ställningstaganden ska ses 

över innan examensarbete påbörjas. I denna studien kontrollerades artiklarna med 

noggrannhet om de etiska överväganden är utförda och om de är granskad av etisk 

kommitté. Det är av betydelse att artiklarna som ingår i studien analyseras av en 

etisk kommitté. De artiklar som räknades med var enbart de artiklar som var 

godkända av etisk kommitté. Dessa artiklar medräknas i resultatet eller möjligen 

om etiskt betraktande har blivit undersökt med noggrannhet kan den också räknas 

med i resultatet (Forsberg & Wengström, 2016). Utifrån liknande kvalifikationer i 

resultatet räknades de artiklarna som bygger på och säger emot författarens 

förförståelse. Forsberg och Wengström (2016) belyser att det bedöms som oetiskt 

att enbart introducera artiklarna som är stöd för författarnas åsikt och likväl egen 

förförståelse.  

Förförståelse 

Författarnas förförståelse av personer med enteral nutrition är att somliga patienter 

har det svårare med matintag i dagliga livet. Det innebär att leva utan att kunna 

äta, en del av människans överlevnad är att kunna äta. Det kan upplevas svårt  för 

patienten att ta in att inte längre kunna äta sin favoritmat eller njuta av en smörgås 

under fikapausen med kollegorna. Livskvaliteten påverkas, förhållandena med 

familjen, vänner, hur patienten umgås eller vilka aktiviteter och fritidsintressen 

förändras också när individen drabbas av kroniska sjukdomar och hälsoproblem. 

Intresset väcktes när båda författarna  upplevde olika fall från tidigare arbetsplats 
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samt från deras anhöriga som har gått igenom svårigheter med enteral nutrition. 

Författarnas förförståelse är att det blir annorlunda när individen inte längre kan 

äta i samma utsträckning som förut.  

 

Resultat 

Resultaten grundades i 10 kvalitativa artiklar. Artiklarna som låg till grund för ett 

resultat svarade på patientens upplevelser av att leva med enteral nutrition. 

Artiklarna som användes var mellan 2011-2021 i följande länder från Sverige 

(n=2),  England (n=2), Storbritannien (n=3 ) och Kanada (n=3). Antalet 

deltagande var 390 och åldersspannet varierade mellan 27-55 år.  Resultaten blev 

tre huvudkategorier och fyra underkategorier. Se Tabell 1     

 
 
Tabell.1 Huvudkategorier och underkategorier 
 

!
!
Påverkan!i!det!dagliga!livet 
!
Vardagen!förändrades! 

Patienter med enteral nutrition upplevde att vardagen hade en viss begränsning. Det 

uppstod brist på kontroll över livet på grund av att vardagsaktiviteter blev 

förhindrade hos patienter som hade enteral nutrition. Patienternas upplevelse av att 

äta samt dricka var något som saknades i deras liv. Patienter med enteral nutrition 

tyckte att vissa tillfälle såsom högtider och födelsedagar blev påverkad då deras 

Huvudkategori Påverkan i det dagliga 
livet 

Påverkan på den 
sociala samvaron 

Hantering av en 
förändrad 
livssituation 

Underkategori Vardagen förändrades Avsaknad av en 
gemenskap 

Livet krävde 
förändringar 

Underkategori Försämrad sömnkvalitet 
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förmåga att äta oralt var nedsatt (Brotherton et al., 2006; Jordan et al., 2006). Det 

är inte mat som de gick miste utan snarare njutning av att få sin näring oralt vilket 

de ansåg var en del av människans tillfredställelse (Bjuresäter et al.,2015; 

Brotherton et al.,2006; Ehrsson et al., 2015).  

Behandlingen med enteral nutrition förde med ett stort ansvar samt svårigheter 

med hanteringen. Patienterna kände sig begränsade då de anpassade dagen efter 

behovet av enteral nutritionen. Vardagen med enteral nutrition medförde ett 

utformat liv och dagen styrdes av näringstillförsel. Patienterna upplevde att de inte 

kunde utöva sina aktiviteter då social livet inramades på grund av att den enterala 

nutritionen tog över  (Bjuresäter et  al.,2015; Brotherton, et al.,2006; Ehrsson et 

al., 2015; Green et al., 2017; Halliday et al., 2015; Jordan et al., 2006; Kwong 

et  al., 2014; Osborne et al., 2012). Patienterna ansåg att även klädval var 

begränsad på grund av enteral nutrition och de som fick sin näring via en PEG 

skulle välja en lämplig överdel av kläder eftersom vid vissa tillfällen kunde 

magsaften läcka ut (Brotherton et al., 2006; Halliday et al., 2015; Jordan et al., 

2006; Osborne et al., 2012).  

De patienter som fick sin behandling hemma kände osäkerhet gällande hantering 

av enteral nutrition på egen hand. Oron över att inte kunna hantera apparaten och 

koppla upp sonden i sin ordning gjorde patienter tvivelaktiga. Exempelvis att det 

skulle gå fel med att ställa in rätt hastighet eller koppla upp fel mängd nutrition 

(Bjuresäter et al.,2015; Ehrsson et al., 2015; Kwong et al.,2014). Patienterna 

upplevde otrygghet av att inte kunna konsumera mängden näring som var 

ordinerad, samt att inte veta tiden på behandlingen hur länge den ska vara 

(Bjuresäter et al., 2015). Omständigheterna och den stora förändringen hos patienter 

med enterala nutritionen väckte oro. Anledningen till oron och farhågor var 

svårigheter på hur hanteringen samt tekniken skulle gå till för att koppla upp sonden 

(Bjuresäter et al.,2015; Brotherton et al.,2006; Ehrsson et al.,2015; Green et 

al., 2017; Halliday et al., 2015; Kwong et al., 2014).   

Att leva med enteral nutrition var frustrerande då patienten ständigt var i behov av 

nya kunskaper gällande artificiell nutrition samt hur sonden skulle hanteras 

(Bjuresäter et al.,2015; Ehrsson et al., 2015; Kwong et al.,2014). Det fanns en 
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längtan och hopp hos patienter att undgå att leva med enteral nutrition (Bjuresäter 

et al., 2015; Brotherton et al.,2006; Ehrsson et al., 2015;Jordan et al., 2006). Motivet 

till att avlägsna enteral nutrition var att leva ett normalt liv med andra ord bli fri 

från att få sin näring artificiellt.  

 

Försämrad sömnkvalitè  

Somliga patienter som var i behov av näringstillförsel under natten tyckte att det 

var besvärligt och störande eftersom pumpen gav ifrån sig ljud när apparaten 

startade (Halliday et al., 2015; Jordan et al., 2006). Likaså var sovpositionen inte 

längre något patienterna kunde styra över, eftersom hänsyn till sonden behövde 

tas i beaktande när de sov (Brotherton et al., 2006; Halliday et al., 2015). Under 

dagen led patienterna av utmattning och kraftlöshet som följd av sömnstörningen 

(Ehrsson et al., 2015). Natten blev en spiral eller snarare en ond cirkel för 

patienterna, då olika moment med enteral nutrition var krävande. Patienterna var 

oroliga att av misstag dra ut sonden eller glömma att ta med sonden och tillbehör 

när det var dags för exempelvis toalettbesök mitt i natten (Halliday et al., 2015; 

Kwong et al., 2014).  

 

Påverkan!på!den!sociala!samvaron!

Avsaknad av en gemenskap!

Patienterna upplevde att de inte kunde utöva olika aktiviteter då sociala livet 

inramades på grund av att den enteral nutritionen tog över. Förutom maten hade 

även många viktiga kulturella livsyttring och likaså sociala funktioner i 

människans liv påverkats. Påföljden blev ensamhet då enteral nutrition påverkade 

den sociala samvaron. Den direkta påverkan var att patienterna saknade att umgås 

med andra och njuta av maten oralt, de upplevde situationen besvärligt 

(Brotherton et al., 2006; Jordan et al., 2006). Vidare var den indirekta påverkan 

omgivningens uppfattning och synen på enteral nutritionen (Jordan et al., 2006). 

Den viktiga gemenskapen som hade en koppling till måltider och matsituationer 
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förändrades eftersom det uppstod hinder och svårigheter. Patienter beskrev hur 

deras närstående hade svårigheter med att äta framför dem, och därför fick  deras 

måltider vara i andra rum (Jordan et al., 2006). Patienterna kände att enteral 

nutrition gjorde vardagen besvärlig t eftersom fritiden blev avsaknad i ens liv. 

Även resor och shopping avtogs från deras planer (Brotherton et al., 2006; Jordan 

et al., 2006). Att göra vanliga aktiviteter som utflykt och liknande krävde alltid 

planering samt betraktades som en stor omställning. Enteral nutrition blev en del 

av patientens liv därför var det av vikt att tänka på det praktiska. Exempelvis 

tillbehör till enteral nutrition var något som patienter skulle packa med om 

utflykten krävde att vara borta en hel dag eller mer (Brotherton et al., 2006; 

Ehrsson et al., 2015).  

 

Enteral nutrition medförde en förändring i patienternas levnadsmönster vilket hade 

en negativ påverkan av de viktiga sociala aspekter (Bjuresäter et al.,2015; 

Brotherton et al., 2006; Ehrsson et al., 2015; Jordan et al., 2006; Kwong et al., 

2014). Patienterna upplevde att de inte blev sedda och var ofta missbedömda följden 

av enteral nutrition blev utanförskap. Utifårn patienternas perspektiv ansåg de att 

enteral nutrition symbolsera en sjukdom och av den anledning tenderade de sig till 

att ideligen hålla sig inom hus (Bjuresäter et al.,2015).  

Patienter kände att närstående hade svårt att komma nära och kramas då enteral 

nutritionen uppstod som hinder. Den stora omställningen och bristen på nära 

kontakt med anhöriga och vänner gjorde att patienter gick miste den sociala 

närheten, vilket blev yttermera utanförskap (Brotherton et al., 2006).    

Livet med enteral nutrition utformade patienternas situation och skapade en 

upplevelse av isolering. På grund av enteral nutrition gjorde patienterna försynta 

över att sonden och tillbehör ska synas. En känsla av isolering från det sociala 

livet och samhället tog över patienternas vardag då vardagen var påverkad av 

artificiell nutrition. Det blev förlust av sällskap som gjorde att negativa känslor 

tog över i patienternas liv (Brotherton et al., 2006; Jordan et al., 2006).  
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Hantering!av!en!förändrad!livssituation!!

Livet krävde förändringar 

Att ställa om sig och acceptera den nya livssituationen med en diagnos krävdes tid 

samt bearbetning av den nya informationen om artificiell nutrition. Vid 

användandet av enteral nutrition infann sig patienterna i ett förändrat livsmönster. 

Patienterna upplevde ovisshet och lidande när behandlingen med artificiell 

nutrition startade, processen krävdes styrka för att kunna gå vidare (Green & 

Vandall-Walker, 2017; Jordan et al., 2006). Ett nytt liv och nya upplevelse 

tvingade patienterna att söka kunskap i syfte för att hitta nya rutiner samt för att 

godta livet med enteral nutrition. Ett nytt grepp på livet underlättade vardagen 

vilket gjorde behandlingen med artificiell nutrition mer accepterad för patienter att 

utföra sina aktiviteter och arbeta. Utifrån patienternas behov upplevde de att det 

nya förändring blev lättare om förväntningar och mål anpassades efter deras 

situation och önskemål. Gradvis uppstod det optimist känsla efter att patienterna 

började acceptera den nya livssituationen. Patienterna ansåg att livet aldrig kan bli 

som förut, men att de måste acceptera för att kunna vänja sig och fortsätta leva 

(Jordan et al., 2006; Winkler et al., 2010). De nya strategier som patienterna 

utformade i det nya situationen ledde till en större utsträckning att äta middag med 

närstående utan att uppleva det problematiskt. Acceptans var som redskap för 

patienterna för att kunna hantera deras vardag. Patienterna kände ingen förtvivlan 

för artificiell nutrition längre och närstående blev involverad i deras behandling då 

de blev mer öppna samt ärliga mot deras anhöriga (Kwong et al., 2014; Tsang & 

Carey, 2015; Winkler et al., 2010).  

Diskussion   

Metoddiskussion 

Kvalitén av litteraturstudien med kvalitativ ansats granskas med hjälp av olika 

begrepp. Begreppen är tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet 
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(Shenton, 2014). Kvaliteten ska granskas med inställning där kritisk undersökning 

görs i metoden för att diskutera styrkor och svagheter (Henricson, 2017).  

Tillförlitlighet betyder att den valda designen och metoden anses vara viktigt och 

betyder även hur noga resultatet svarar till studiens syfte (Shenton, 2004). Genom 

att presentera resultatet utifrån kategorier och underkategorier stärks 

tillförlitligheten då de reflektera patienternas egna upplevelser. Databaserna 

varifrån artiklarna har hämtats är relevanta utifrån syftet eftersom de innehåller 

vetenskapliga artiklar inom området omvårdnad.   

För att försäkra ett urval av artiklarna med hög kvalitet har HKR:s 

granskningsmall (Blomqvist et al.,2016) varit till nytta för användning detta 

stärker tillförlitligheten. De artiklar som valdes ut hade fokus på upplevelser med 

enteral nutrition och påverkan i sociala sammanhang, men det  kan bidra till en 

sänkt tillförlitlighet. Författarna hade kännedom om sänkt tillförlitlighet och var 

noga med att endast inkludera huvudsakliga fynd som svarade till upplevelser av 

enteral nutrition under behandlingstid och inte efter behandlingen.  

I studien används begreppet verifierbarhet för att få en överblick hur väl studien är 

utförd. Verifierbarhet beskriver även hur bra metoden är för att litteraturstudien 

ska kunna göras om av någon annan med motsvarande resultat (Shenton, 2004). 

Metoden har logisk uppbyggnad med en utförandeform och tydlig redovisning. I 

sökprocessen introduceras stödjande sökorden under sökvägar och urval där det 

finns även bifogat sökschema. Genom att producera sökprocessen blir det tydligt 

för läsaren att få grepp om vad sökningen innefattar vilket stärker verifierbarhet. 

Verifierbarhet stärks i en väl beskriven analysprocess från Fribergs 

femstegsmodell som används för att processen ska bli mer tydlig att förstå genom 

läsning. Däremot då författarna gör studie undersökningen första gången sänks 

verifierbarhet. Sammanfattningsvis medverkar det till en tydlig bild av processen 

vilket stärker verifierbarhet i sökningen då om någon annan skulle uppnå samma 

resultat genom att metoden skulle kunna efterlikna annan metod.  

Shenton (2004) belyser begreppet pålitligheten att analysen och resultatet har 

bearbetats med ett objektivt förhållningssätt samt att författarna har förhållit sig 
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till deras egna förförståelsen. Under skrivprocessen och vid ett flertal tillfällen har 

pålitligheten förstärkts då examinator, handledare och studiekamrater har 

medverkat i granskning och kritiserat studielitteraturen genom opponent 

seminarium i syfte för att säkerställa att skrivprocessen är i en rätt riktning. 

Pålitlighet stärks även av antalet artiklar som har inkluderats i resultatet och flera 

av artiklarna visar likheter med varandra. Pålitlighet sänks då de samtliga artiklar 

är på engelska och vid översättning till det svenska språket kan det leda till 

eventuella feltolkningar. För att minimera risken för felöversättning var 

författarna angelägna om att läsa artiklarna först på engelska och läsa texten även 

efter översättning på svenska.  

 

Överförbarhet stärks genom att studierna i resultatet har en väl och bra beskriven 

kontext, men dessutom för att de vetenskapliga studierna ha sitt ursprung från 

olika länder. Det som stärker överförbarheten ytterligare är att studierna som ingår 

i resultatet har utförts i europeiska, nordiska samt i andra länder som har ett 

liknande synsätt på vården som Sverige. Av den orsaken kan överförbarheten 

stärkas mot de svenska förhållanden. Möjligen kan en viss svaghet uppstå i 

studien då vissa länder i likhet med varandra eftersom de är industriländer med ett 

västerländskt tänk. Det gör att resultatet kanske inte går att dra allmänna slutsatser 

till andra länder med ett annat synsätt. Henricson (2017) belyser att systemet i 

sjukvården kan fungera olika mellan olika länder. Om majoriteten av studierna 

visar att de är utförda i vissa länder kan det vara svårt att tillämpa  andra kontexter 

där det fungerar annorlunda än i de länder där artiklarna utspelar sig i. Eftersom 

kontexten av de valda studierna och kontexten av litteraturstudien är väl beskrivna 

stärks överförbarheten vilket i sin tur bedöms abstraktionsnivån som hög.  

  

Resultatdiskussi 
Tre centrala fynd som framkom var; att patienter upplevde att de inte längre kan 

utföra fritidsaktiviteter, enterala nutritionen upplevdes som ett hinder i 

patienternas vardag och det tredje fyndet påvisade att det sociala livet ändrades 
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eftersom patienter skämdes över  enterala nutrition och upplevde att de inte passa 

in i de social sammanhang. Fynden diskuteras med stöd av Katie Erikssons teori 

om den lidande människan. Eriksson (2018) beskriver tre sorters lidande inom 

vården; livslidandet, sjukdomslidandet och vårdlidandet. 

                                                 

I det första fyndet framkommer det att patienter upplever att de inte längre kan 

utföra fritidsaktiviteter som tidigare, till exempel att resa och shoppa. Patienterna 

upplever också att den enterala nutritionen kräver tid vilket blir en följd till att de 

lämnar mindre tid åt andra sysslor. Fritid avtar från patienternas vardag, samtidigt 

som patienterna inte längre har förmåga till att utföra vissa fritidsaktiviteter. 

Omständigheterna leder till att patienternas förmåga att äta oralt blir nedsatt, en 

livslidande tar över då patienten inte längre kan utföra de som tidigare gjordes. 

Erikssons (2015) teori om livslidande går hand i hand  med patientens lidande i 

samband med enteral nutrition. Livslidande uppstår när människan inte kan leva 

det liv som önskas sig leva. Eriksson (2015) menar för att skydda sig mot ett 

outhärdligt lidande kan människan ta till strategier. Det framkom i resultatet att 

patienter utvecklade strategier för att anpassa sig till den nya situationen. En av 

strategier kunde vara att använda bilen som matrum för att  hålla på avstånd och 

känna sig mindre låst till hemmet. Trots att lidandet kunde vara oundvikligt i och 

med att den enteral nutritionen innebär en förändring, kunde lidandet lindras med 

hjälp av olika strategier. Det framkom i resultatet att en del patienter hade även 

svårigheter med att acceptera behandlingen och upplevde att behandlingen var en 

nödvändighet för deras. Det som kunde uppstått hos patienterna på grund av 

lidandet var till följd av behandlingsvalet och dess innebörd i livet. Enligt 

resultatet visar den att även strategierna som patienterna använde sig av var i syfte 

att kunna acceptera den enteral nutritionen och se mening av livet. Tsaloglidou et 

al.,(2007) beskriver att patienter som såg den enteral nutritionen som en 

arbetsuppgift kunde inte bara överta kontrollen, utan det kan även handla om att 

patienterna på så sätt kunde känna sig meningsfulla.  
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Det andra fyndet tyder på att den enteral nutritionen upplevs som ett hinder i 

patienternas vardag. Resultatet visade att den enteral nutritionen upplevdes som 

en begränsning i patienternas vardag. Erikssons (2000) belyser att människan 

under hälsans gång kan stöta på svårigheter i form av hälsohinder vilket uttrycker 

sig som lidande, smärta och sorg. Vissa patienter ser enteral nutritionen ett 

hälsohinder därför är patienten i behov av ytterligare hälsoresurser för att 

överkomma det hindret. Enteral nutrition fungerar i detta fall som en hälsoresurs, 

som ser till att patienten får i sig tillräckligt med näring. En annan hälsoresurs är 

stödet från sjukvården, i form av uppföljningar och en känsla av att sjukvården 

inte övergivit patienten trots att patenten har lämnat sjukvården och åkt hem. 

Däremot finns otydlighet om vem som har ansvaret för att följa upp patienten, 

vilket kan leda till att patienten inte vet vilken instans som ska kontaktas. En 

ytterligare hälsoresurs är anhöriga som kan förstå situationen för att kunna 

anpassa vardagen och aktiviteter som gör att alla kan vara med och delta. Likaså 

kan anhöriga finnas som ett stöd för patienten och lyssna när patienten delar med 

sig av sina tankar. Men samtidigt har anhöriga svårt att vara emotionellt stöd för 

patienten, eftersom de själva behöver stöd för att kunna acceptera situationen. En 

känsla av utanförskap och ensamhet kan uppkomma hos patienterna om anhöriga 

som upplever svårigheter i att finnas som ett stöd för patienterna (Bryon et al., 

2010). Eriksson (2000) hävdar att dessa hinder som patienter möter under 

behandlingsresa kan kopplas i ett förhållningssätt som människan kan använda sig 

av för att inte fastna vid hälsohinder, utan se hinder som en del av livet som enkelt 

går att skratta bort. Vidare blev strategierna problemlösningar för patienterna  till 

hindret, och ett sätt att ta sig förbi det och forma en ny vardag.  

 

Det tredje fyndet påvisade att det sociala livet ändrades eftersom patienter 

skämdes över  enteral nutrition då de upplevde att de inte passar in i det sociala 

sammanhanget. Det sociala livet blev påverkad och följden blev utanförskap då 

patienterna inte längre kunde delta vid sociala tillställningar och det har medfört 

även svårigheter i att upprätthålla relationer. Patienterna med enteral nutrition var 

i behov av stöd för att kunna hantera situationen. Eriksson (2000) belyser vikten 
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av stöd då det uppstår hälsohinder i människan liv. Vidare upplever patienterna 

brist på stöd från närstående under behandlingstid, därför ska patienten hjälpa sig 

själv genom att ta sig förbi hindret. Det framkom i resultatet att patienter upplever 

ofrivillig isolering samt ensamhet, och detta kan vara en konsekvens av 

förändringar i det sociala livet. Eriksson (2015) påstår att ofrivillig isolering och 

ensamhet oftast är samman kopplad med ett svårt lidande. Patientens oro som 

framkom i resultatet har en koppling till brist på information om vårdförloppet. 

Resultatet kopplas till patentlagen (SFS 2014:821) där det framgår att patienten 

har rätt till att få information om det kommande vårdförloppet. Trots att den 

enteral nutritionen orsakade oro hos patienten, innebar det även att en del av oro 

kunde lindras. Det som kom fram i resultatet var att patienter tidigare upplevde 

oro över näringsintaget, men att de inte längre oroade sig över det. Känslan av 

tacksamhet tog över då patienterna uppskattade behandlingen, vilket innebar att 

smärtan och svårigheter med att äta oralt inte längre var ett problem. För att 

överleva samt anpassa sig till en ny vardag har en del patienter upplevt enteral 

nutrtion något positivt och att det var nödvändigt för att få i sig tillräckligt med 

näringsämnen. 

 

I fynden kopplas Erikssons (2018) beskrivning av vårdlidande. Vårdlidande för 

patienten är en individuell upplevelse som orsakad av utebliven vård. Upplevelsen 

av ovärdig och känslan av utebliven vård uppstår när vårdaren har en önskan om 

att bibehålla rutiner och/ eller har svårigheter med att sätta sig in i patientens 

livsvärld. Eriksson (2018) belyser vidare att vårdlidandet består av i fyra 

kategorier som går parallellt med varandra; utebliven vård, kränkning av 

patientens värdighet, fördömelse, straff och maktutövning. Vårdlidande är när 

patientens värdighet, rättighet eller trygghet kränks och det är den vanligaste 

formen. Fördömelse och straff uppstår när patienten inte lever upp till 

vårdgivarens bild av ideal patienten, vilket kan det bidra till utebliven vård. 

Orsaken till att vården uteblir kan vara att vårdgivaren inte har rätt kompetens för 

att se till patientens behov. Det betyder ett maktutövande från vårdens sida när 

patienten inte blir sedd och tas på allvar vilket skapar känslor av maktlöshet och 

underlägsen hos patienten. Vårdlidandet förenas med vårdetiken om god vård där 
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ansvar samt omsorg gentemot en person bidrar till en etisk vård och är en 

bidragande faktor till att avsaknad och onödigt lidande (Eriksson, 2018).  

 

 Slutsats                                          

Syftet med examensarbetet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med 

enteral nutrition.I litteraturstudien framkom det i resultatet att patienternas vardag 

blev påverkad samt förändrad i samband med erhållandet av enteral 

nutrition.Livet med enteral nutrition  begränsade patienternas vardag och tvingade 

de anpassa dagen för att behandlingen skulle passa in. Det uppstod ett lidande på 

grund av förändringen när patienterna inte längre kunde utföra aktiviteter och göra 

saker de tidigare gjort eftersom behandlingen var tidskrävande. Behandlingen 

styrde även  utflykter eftersom det var svårt att praktiskt få med sig 

nutritionspåsar. Vardagen kretsades kring enteral nutritionen och framkallade 

negativa känslor som lidelse, ensamhet och isolering. Oförmåga att äta oralt 

förändrade även det sociala livet, då flera tillställningar gick ut på att måltiden var 

en central del. Patienterna utvecklade olika strategier för att forma en ny vardag 

och anpassa sig till behandlingen. Vidare upplevde patienterna tacksamhet över 

behandlingen som tydde på en överlevnad, men även att de undgick oron över att 

få i sig tillräckligt med näringsämnen. Däremot förde behandlingen med sig en 

oro över andra aspekter som handlade om hanteringen av sonden. Motiveringen 

till oron kan vara att patienten har bristande kunskap i nutritions behandling. För 

att minska eventuellt lidande hos patienten har sjuksköterskan här en viktig roll i 

att informera såväl som undervisa patienten och närstående i behandlingen. 

Sjuksköterskan behöver därför ha god kunskap om nutrition och 

nutritionsbehandling, samt ha en förmåga att utgå från patientens subjektiva 

upplevelser av sin situation för att vara professionell vårdgivare. Att få rutiner i 

vardagen tycktes öka välbefinnandet.  

Enteral nutrtion är ett området som saknar ny forskning. Redan tidigt i processen 

upptäcktes att forskning om enteral nutrition i relation till patienternas upplevelser 

var begränsad. I åtanke med detta kan det vara av både intresse och nödvändigt att 
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forska mer om hur behandlingen upplevs av denna patientgrupp för att kunna 

bemöta denna gruppen av patienter och ge en god samt personcentrerad vård. 

Härutöver har en brist på kunskap inom enteral nutrition identifierats från såväl 

närstående, patienter och sjuksköterskor. För att sjuksköterskor ska utvecklas och 

erhålla kunskapen om enteral nutrition är det av vikt att sjuksköterskor utbildas i 

ämnet. Ett förslag är att ta reda på varför det finns brist på kunskap om enteral 

nutrition hos sjuksköterskor. Detta för att sedan forska vidare om vilken kunskap 

som saknas och vad som behövs för att sjuksköterskor ska erhålla kunskapen. När 

sjuksköterskan utökar sin kunskap, kan det i förlängningen skapa bättre 

förutsättningar för patienterna och närstående. Då sjuksköterskan har mer kunskap 

att överföra. Förhoppningen är att patienter ska få en bättre upplevelse av att leva 

med enteral nutrition vilket i sin tur kan det leda till att patienter upplever bättre 

vård och närstående känner sig mer trygga. 
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Bilaga 1. Sökschema 
 

Databas:  Cinahl Complete 

Datum:  7/10- 2021 
 

Syfte:  Att beskriva patienters upplevelser av att leva med enteral nutrition.  

Sökning nr 
och namn 

Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

  

1-Patienter Patient* 3202     
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Databas: PubMed 
Datum:  10 /11- 2021 

Syfte:  Att beskriva patienters upplevelser av att leva med enteral nutrition.  

Sökning nr och 
namn 

Sökord Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

  

1-Patienter Patient [Title/Abstract]  21783     

2- Upplevelser Experience * [MH] OR 

Perceptions *(fritext) OR 

Attitudes *(fritext) OR 

Qualitative* (fritext) OR 

Interview* (fritext) 

167, 279 

  

    

3-Entreal 
nutrition 

“Enteral nutrition” [MH] OR 

“Enteral feeding” [MH] 

“Tube feeding” (fritext) OR 

“Artificial nutrition” (fritext) OR 

30, 567     

4 1 AND 2 AND 3  25     

Begränsningar Sökning 4 + publicerad mellan 
2011–2021 + peer reviewed + 
engelskspråkig 

16 11   
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2- Upplevelser Experience [Title/Abstract] OR 

 Attitudes [Title/Abstract] OR 

Interview [Title/Abstract] 

  

85494     

3-Entreal 
nutrition 

Enteral nutrition [Title/Abstract] 
OR 

 Tube feeding [Title/Abstract]   

  

5504     

4 1 AND 2 AND 3 12     

Begränsningar Sökning 4 + publicerad mellan 
2011–2021 + peer reviewed + 
engelskspråkig 

8 3   



 

Bilaga&2.&Artikelöversikt&(kvalitativ)&
Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

*Bjuresäter, K., 
Larsson, M.,&Athlin, 
E.6 

Patients´experiences of 
home enteral tube 
feeding (HETF)- a 
qualitative study 

Sverige, 2015 

Syftet var att   
undersöka att leva 
med enteral nution 
i hemmet och hur 
situationen kan 
hanteras. 

Ändamålsenligt och teoretiskt urval  
 
En kvalitativ studie med geounded 
theory och snöbollsurval.  

15 patienterna tillfrågades varav 11 
valde att delta.  

Inklusionskriterier och 
exklusionskriterier framkommer 
inte. 

Kontext: Sjukhuset Datainsamling: 
Intervjuer 

Forskarna utförde en intervju med patienterna, efter 
begäran om samtycke, intervjun granskades och 
pilot testades. En av författarna informerade 
sjuksköterskor att identifiera patienterna samt fråga 
om de ville delta. 
 
Studien utfördes på fyra sjukhus och i tolv 
kommuner i centrala Sverige. Insamling 2015, 20-
23 mars, intervjuguide. Etiskt godkänd, 
förförståelse redovisas inte.  
Analys: kvalitativ innehållsanalys. 6 forskare 
deltog i analysen, tematisk analys. 
 

 

3 Huvudteman:  

Om upplevelser 
av restriktioner, 
praktiska 
problem och 
patienternas 
dagliga liv. 

Citat 
förekommer.  

 

Tillförlitlighet :Stärks 
genom att resultatet 
svarade på syftet.  
 
Verifierbarhet Stärks:  
Intervjuguide redovisas. 
 
Pålitlighet Stärks:  Flera 
forskare analyserade.  
 
Överförbarhet Stärks:  
kontexten är väl beskriven 
 

Broherton,A.J.,Abbott.,
J.,& Aggett,P. 

The impact of 
percutaneous 
endoscopic gastrostomy 
feeding upon daily life 
in adults. UK, 2006 

Syftet var att 
undersöka hur 
perkutan 
endoskopisk 
gastrostomi (PEG) 
påverkar patienters 
dagliga liv.  

Ändamålsenligt och 
bekvämlighetsurval 
 40st  tillfrågades och 34 deltog 
 
Inklusionskriterier :ålder 20–49 år. 
Exklusionskriterier framkommer 
inte. 
Kontext: hemmet, enteral nutrition 
Datainsamling: intervju  

Intervjun varade mellan 30 – 50min och spelades 
in och transkriberades. Ingen pilotintervju 
genomfördes. Analys: kvalitativ innehållsanalys. 
Flera forskare analyserade. Koder identifierades, 
grupperades i intervjuerna, vilket utmynnade i 
subteman och tillslut teman.  

3 Huvudteman: 
Överlevnad,  
praktiska 
problem och 
ångest, 
Otrygghet och 
osäkerhet.  

Tillförlitlighet :Stärks då 
syftet besvaras. 
Verifierbarhet : 
Tillvägagångssättet och 
analysprocessen är väl 
beskrivet.  
 
Pålitlighet Stärks:  Flera 
forskare analyserade.  
Överförbarhet Stärks: �
kontexten är väl beskriven. 



 Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Ehrosson, YT.,Sundberg, 
K.,Laurell, G.,& 
Langius-Eklöf, A. 

Head and neck cancer 
patients' perceptions of 
quality of life and how it 
is affected by the disease 
and enteral tube feeding 
during treatment. 

Sverige ,2015  

Syftet: var att utforska 

huvud-och 

halscancerpatienters 

uppfattning om 

livskvalitet och hur den 

påverkas av sjukdomen 

och enteral 

sondmatning under 

behandlingen. 
 

Bekvämlighets och 

ändamålsenligt urval  

41 tillfrågades. 5 bortfall 
36 deltog 
 

Inklusionskriterier ålder 

18 år och uppåt. Män 

över 18 år. 

 
Kontext: hemmet, enteral 
nutrition. 
 

Datainsamling: Intervju. 

Informerat samtycke gavs från 

patienter, intervjuerna spelades in och 

transkriberades. Varje intervju varde 

30–90 minuter. Intervjuguide 

redovisades. 

 

 

Etiskt godkänd, förförståelse 

redovisas inte.  

 

Framgår inte vem som deltog i 

analysen. Tematisk analys. 

 

3 Huvudteman: Negativa och 

positiva upplevelser av 

livskvalitet, egen hälsa och 

fritidsaktiviteter, negativa 

effekter på fysiska, psykiska, 

existentiella och sociala 

problem.  

Tillförlitlighet: Stärks då 
syftet besvaras.  
 
Verifierbarhet: Stärks:  
Intervjuguide redovisas. 
 
 
 
Pålitlighet : Sänks framgår 
inte vem som deltog i 
analysen. Sänks: 
förförståelse redovisas inte.. 
 
Överförbarhet Stärks: 
kontexten är väl beskriven. 

Green, C.,&Vandall -
Walker,V. 

A Necessary Evil? 
Patients´Experiences 
Receiving Tube Feedling 
In Acute Care  

Kanada,2017 

 

Syftet var att utforska 

hur akut-sjukvårdens 

patienter beskriver 

upplevelsen av sond-

matning.  

 

 

Ändamålsenligt urval, 25 
patienter tillfrågades, 12 
deltog.  
Inklusionskriterier: 

Deltagare som fått 

behandling och deltagit i 

gruppmåltider i över 2 

veckor.   

Kontext: sjukhuset i 
Kanada. 
Datainsamling: Intervju. 

Datainsamling skedde mellan 2010 
och 2011, men återupptogs igen 2017.  
Intervjun varade mellan  10–90 
minuter och spelades in och 
transkriberades. Intervjuguide 
redovisas. 
 

Etiskt godkänd, förförståelse 
redovisas inte.   
Analys: kvalitativ innehållsanalys. 
Flera forskare analyserade.  
  

4 huvudteman: Att inte kunna 
äta normalt, Oklarheter om de 
professionellas ansvar, att 
vänja sig vid nackdelar och se 
fördelar med enteral nutrition, 
och påverkan på den sociala 
samvaron.  

Citat förekommer. 

 

Tillförlitlighet Stärks 
genom att resultatet svarade 
på syftet.  
Verifierbarhet Stärks: 
Intervjuguide redovisas. 
 
Pålitlighet Stärks:  Flera 
forskare analyserade.  
 Överförbarhet Stärks: �
kontexten är väl beskriven. 



 

&
 

Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Halliday,V., Baker, M., 
Thomas,A.L.,&Bowrey, D. 

Journal of parenteral Enteral 
Nutrition  

Storbritannien, 2015 

 
Syftet var att 
undersöka 
patienternas 
upplevelse hur 
deras natt blev 
påverkad och 
stördes av 
enteral nution 
pump. 
 

Ändamålsenligt urval  
 
20 st tillfrågades och 15 
kvinnliga deltog. 
 
 
Inklusionskriterier 
Kvinnor mellan 18-31 år 
 
Kontext: sjukhuset i 
Storbritannien. 
 

Datainsamling: intervju. 

Datainsamling skedde mellan 
2014-2015 via mail. Samtycke 
gavs. Intervjutid: 1–2 timmar, 
spelades in, transkriberades. 
Intervjuguide presenterades. 
 
Etiskt godkänd, förförståelse 
redovisas inte.   
Analys: kvalitativ 
innehållsanalys. 
Fyra forskare deltog i analysen. 
Tematisk analys. 

3 huvudteman:  
Kroppslig påverkan, 
påverkan efter operation och  
behov av kunskap. 
 
Citat förekommer. 

Tillförlitlighet: Stärks då syftet 
besvaras. 
 
Verifierbarheten: Stärks: 
Intervjuguide redovisas.�
 
 
Pålitlighet – Stärks av att flera 
forskare. 
 
Överförbarhet: Stärks kontext är 
väl beskriven. 
 
 
 

Kwong, J.P.Y., Stokes, E. J., 
Posluns, E. C., Fitch, M. I., 
McAndrew,A.,&Vandenbussc
he, K. A. 

The Experiences of Patients 
With Advanced Head and 
Neck Cancer With a 
Percutaneous Endoscopic 
Gastrostomy Tube 

Kanada, 2014 

 
Syftet var att 

beskriva 

patienternas 

upplevelse med 

en PEG-slang. 

 

Ändamålsenligt & 
snöbollsurval.  
 
22 tillfrågades och 15 
patienter deltog 
 
Inklusionskriterier: 
Både män och kvinnor 
mellan 28–45 år. 
Kontext: hemmet, enteral 
nutrition. 
 

Datainsamling: intervju. 

Informerat samtycke gavs från 
patienterna, intervjuerna spelades 
in och transkriberades. Varje 
intervju var 15–90 minuter. 

Etiskt godkänd, förförståelse 
presenteras inte.  

Analys: kvalitativ 
innehållsanalys. Flera forskare 
analyserade.  

 

3 huvudteman:  
En påverkad vardag, brist på 
kontroll och en ny formad 
vardag. 

Tillförlitlighet Stärks då syftet 
besvaras, 
Verifierbarhet Stärks:  
Intervjuguide redovisas. 
Pålitlighet Stärks:  Flera forskare 
analyserade. �
Överförbarhet Stärks: kontexten är 
väl beskriven. 

 



 

Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmet
od 

Genomförande  
 
Analys 

Resultat 
 

Kvalitet 
 

 
Jordan, S., Philpin, 
S., Warring, J., 
Cheung, W., 
&Williams, J. 
 
Percutaneous 
endoscopic 
gastrostomies: the 
burden of treatment 
from a patient 
perspective  

UK, 2006 

 
 

Syftet var att öka 
förståelsen av 
patienternas 
erfarenheter av denna 
nya teknik för  
Entreal nutrition. 

 
Ändamålsenligt & 
bekvämlighets urval,  
25st tillfrågades och 20  
deltog  
 
 
Inklusion: kvinnor 
mellan 30-45 år 
 
Kontext: hemmet, 
enteral nutrition. 
 

Datainsamling: 
intervju. 

Informerat samtycke gavs 
från patienter, intervjuerna 
spelades in. Varje intervju 
varde 30–90 minuter. 
Intervjuguide redovisas 

Etiskt godkänd, förförståelse 
presenteras inte. 

Analys: kvalitativ 
innehållsanalys. En forskare 
deltog i analysen. 

3 huvudteman: Känslan av 
isolering, praktiska problem och 
känsla av begränsad frihet. 
 
Citat förekommer. 

Tillförlitlighet : Stärks då syftet besvaras. 
 
Verifierbarheten Stärks: Intervjuguide 
redovisas.�
 
 
 
Pålitligheten Sänkt: Etiskt godkänd, 
förförståelse presenteras inte. 

 
 
Överförbarhet Stärks: kontexten är väl 
beskriven. 

Mayre-Chilton,K.,M., 
Talwart, B.P.,&Goff, 
L. M. 
 

Journal of Human 
Nutrition and 
Dietetics  

Storbritannien ,2011  

 

Syfte var att förstå hur 

sondmatning via 

gastrostomi påverkar 

det dagliga livet hos 

patienter med cancer i 

huvudet och nacken.   

 

 

Ändamålsenligt urval 
& bekvämlighetsurval. 
12 patienter 
tillfrågades.  
 
Inklusionskriterier 
framkommer inte.  
Kontext: hemmet, 
enteral nutrition. 
 

Datainsamling: 
intervju. 

Inspelningarna 
transkriberades, och en 
tematisk analys användes för 
att identifiera teman.  

Etiskt godkänd, förförståelse 
redovisas.   

Analys: kvalitativ 
innehållsanalys. Tre forskare 
deltog i analysen. 

 

3 huvudteman: Känslan av 
trygghet, behov av kunskap och 
begränsningar i daglig livet.  

Citat förekommer. 

 
Tillförlitlighet :Stärks då syftet besvaras. 
 
Verifierbarheten :Stärks då de delat in 
rubrikerna i teman och analysprocessen är 
bra beskriven. 
 
Pålitligheten : Stärks då förförståelsen är 
beskriven samt att det finns etiskt 
godkännande. 
Överförbarheten: kontexten är väl 
beskriven. 



 

 
 
 

Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Osborne,JB. 
Collin,LA. Posluns, 
EC. Stokes, EJ.,& 
Vandenbussche, KA. 

The Experience of 
Head and Neck 
Cancer Patients With 
a Percutaneous 
Endoscopic 
Gastrostomy Tube at 
a Canadian Cancer 
Center 

Kanada ,2012 
 
 

Syfte var att få en 

bättre förståelse av 

patienternas 

upplevelser med 

huvud- och 

halscancer specifikt 

relaterat till PEG.  

 

Bekvämlighet och 
ändamålsenligt urval. 68 
patienterna tillfrågads och 
51 deltog- 
 
Inklusionskriterier: 
Patieneter mellan 30-50 år. 
Kontext: Hemma. 
 

Datainsamling: intervju. 

Patienterna rekryterades 
via telefon eller mail. De 
fick välja att göra 
intervjuerna hemma. 

Etiskt godkänd, 
förförståelse redovisas 
inte.   

Analys: kvalitativ 
innehållsanalys. Två 
forskare deltog i analysen. 

 

3 huvudteman: Forma en ny 
vardag, Angelägenheter av 
information, Acceptans av 
livet. 
 
Citat förekommer. 

Tillförlitlighet :Stärks då syftet besvaras. 
 
Verifierbarheten: Stärks: Intervjuguide 
redovisas. 
 
Pålitlighet – Stärks av att flera forskare och 
att det finns etiskt godkännande. 
 
 
Överförbarhet – kontexten är väl beskriven. 
 
 
 

Tsang, P.,& Carey, S. 

Impact of home 
parenteral nutrition 
on daily life: A 
qualitative study of 
eight patients  

Australien ,2015  

 

Syftet var att 

undersöka hur 

parenteral nutrition i 

hemmet påverkar det 

dagliga livet för en 

grupp patienter som 

får parenteral 

nutrition i 

australiensiska miljö̈.  

 

Ändamålsenligt & 
snöbollsurval. 16st 
tillfrågade och 12 deltog. 

Inklusion: patienter mellan 
28–45 år. 

Kontext: från ett sjukhus 
Australien. 
 

Datainsamling: intervju.  

Informerat samtycke gavs 
från patienter, intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades. 
Intervjuguide redovisades. 
Etiskt godkänd, 
förförståelse presenteras 
inte. 

Analys: kvalitativ 
innehållsanalys. Fyra 
forskare deltog i analysen. 
Tematisk analys. 

 3 huvudteman: Att inte 

kunna delta i aktiviteter, 

förbättrad livskvalité och 

behandlingen ses som en 

livräddande intervention.  

 

Tillförlitlighet: Stärks av att syftet besvaras. 
 
Verifierbarhet: Stärks: Intervjuguide 
redovisas.�
 
 
Pålitlighet – Stärks då flera forskare är 
involverade och det finns ett etiskt 
godkännande. Sänks då förförståelse 
presenteras inte. 
 
 
Överförbarhet – kontexten är väl beskriven. 


