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Sammanfattning Problemformulering: Patienters upplevelser av att nutrieras 

via gastrostomi eller parenteral nutrition (PN) är ett förbisett 
område. Det är viktigt att sjuksköterskan har en helhetssyn på 
patienten för att kunna ge god omvårdnad. Syftet med 
litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av att 
nutrieras i hemmet via gastrostomi eller PN. Metoden var en 
systematisk litteraturstudie, där elva artiklar bearbetades och 
analyserades utifrån problemområdet. Resultat och 
Konklusion: När patienter behandlades i hemmet med 
antingen gastrostomi eller PN förändrades det dagliga livet 
för dem. Patienterna upplevde både positiva och negativa 
effekter av att nutrieras i hemmet. Det positiva med 
behandlingarna var enligt patienterna att de blev 
välnutrierade och att behandlingen räddade deras liv. Det 
negativa med behandlingarna var att de kunde ge fysiska, 
psykiska och sociala begränsningar. Trots de negativa 
effekterna upplevde patienterna att de positiva effekterna av 
behandlingen övervägde de negativa. Implikation: Det finns 
behov av ytterligare forskning inom området för att 
sjuksköterskor ska få bättre kunskap om patienters 
upplevelser av att nutrieras via gastrostomi och PN. 
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Abstract Problem definition: Experiences of getting nutrition through 

gastrostomy or parenteral nutrition (PN) is a neglected 
subject. It is important that the nurse sees the patient as a 
whole to be able to give proper care. The purpose of the study 
was to describe patient’s experiences of getting nutrition at 
home through gastrostomy or PN. The method was a 
systematic study of literature. To get the result eleven articles 
were processed and analyzed on the basis of the problem area. 
Result and Conclusion: Patients who were treated at home 
with gastrostomy or PN noticed changes in their daily life. 
The patients experienced both positive and negative results. 
According to the patients the treatment positively affected 
their nutritional state and it saved their lives. The negative 
effects were physical, psychological and social limitations. 
The positive effects overshadowed the negative side effects. 
Implication: There is a need for further research in this area. 
The nurses have to have better knowledge on this subject. 
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Inledning 
 

Maten har en viktig plats i vår vardag och enligt Abrahamsson (2006) tillfredsställer 
mat och dryck inte enbart våra fysiska behov utan även psykiska och sociala. Bjerkreim 
(2006) anser att friska människor har en benägenhet att ta för givet att näringsbehovet 
blir tillgodosett. De tänker inte på att det finns personer som har problem med att äta 
och dricka. Det finns sjukdomstillstånd som kan leda till att individer inte kan inta föda 
per os. Järhult och Offenbartl (2006) menar att det då kan bli aktuellt att individen 
nutrieras enteralt eller parenteralt. En av de enterala metoderna är gastrostomi, vilket 
innebär att kirurgen skapar en förbindelse mellan magsäcken och bukväggen. I de fall 
då patientens mag- tarmkanal inte fungerar eller då patientens näringsbehov inte är 
tillfredsställt kan det bli aktuellt med parenteral nutrition (PN). Patienten tillförs då 
vätske- och näringsvolymer via en perifer eller central ven.  
 
Att behöva få nutritionsstöd leder till lång, kanske till och med livslång behandling, 
vilket gör att många av dessa patienter vistas i hemmet (Crosby & Duerksen, 2007). I 
flera av Europas länder finns det inte enligt Olveira, Tapia, Colomo, Muñoz, Gonzalo, 
et al. (2009) något nationellt register på hur många som behandlas med PN eller 
gastrostomi i hemmet. I en region i Spanien, med cirka åtta miljoner invånare, har en 
tydlig ökning av gastrostomianvändandet skett, från 36 stycken användare per miljon 
invånare år 2000 till 250 stycken per miljon invånare år 2003. Därefter har antalet legat 
stabilt runt 220 användare per miljon invånare. I en studie från Italien (Pironi, 
Candusso, Biondo, Bosco, Castaldi, et al., 2007), där sexton av tjugo regioner deltog, 
undersöktes antalet användare av PN och enteral nutrition i hemmet. Antalet vuxna 
personer som hade PN i hemmet var 1014 stycken och 57 stycken barn, vilket gjorde att 
det fanns 27,7 patienter per miljon invånare. Det var 5451 stycken vuxna patienter med 
enteral nutrition i hemmet och 383 barn, vilket gav 128,2 patienter per miljon invånare 
(Pironi et al., 2007). I Sverige finns inget nationellt register som beskriver antalet 
användare av PN eller enteral nutrition i hemmet. 
 
Enligt Nilsson (2009) krävs det en trygg och säker vård då patienten vårdas i sitt eget 
hem. Det är sjuksköterskans ansvarsområde att tillgodose patientens omvårdnadsbehov 
ur ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv (Socialstyrelsen, 2005). Enligt Vesey, 
Leslie och Exley (2008) samt Winkler (2005) innebar nutrition via gastrostomi och PN 
ett förändrat sätt att leva. Det är få studier som belyser patienters upplevelser av att 
nutrieras via gastrostomi (Vesey, et al., 2008). Det framkom att patienter önskade 
information om hur det var att leva med gastrostomi. Orrevall, Tishelman, Herrington 
och Permert (2004) menar att det saknas studier som belyser hur PN i hemmet påverkar 
cancersjuka patienter och deras familj. 
 

Bakgrund 
 

Då patienter inte kan få i sig tillräckligt med vätska och näring peroralt är sondmatning 
(enteral nutrition) enligt Almås och Kondrup (2002) den bästa alternativa metoden. 
Enteral nutrition upprätthåller tarmens funktioner eftersom näringsämnen absorberas av 
tarmslemhinnan på ett normalt sätt. Det finns många olika tillstånd hos patienter som 
kan kräva att denne nutrieras enteralt. Skador i mun och svalg samt käkfraktur kan leda 
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till att patienter får svårt att tugga och svälja. Vid respiratorbehandling och då patienter 
är medvetandesänkta kan det bli aktuellt med enteral nutrition eftersom dessa patienter 
inte kan äta per os. Hjärnskador och olika neurologiska sjukdomar, exempelvis stroke, 
kan bidra till att patienter drabbas av sväljsvårigheter. Cancersjukdomar i huvud- och 
halsregionen kan leda till förträngningar i svalget och strålbehandling av tumörer kan 
orsaka skador som leder till oförmåga att svälja (Almås & Kondrup, 2002). 
 
Det finns olika typer av sonder (Friman Olson, Persengård, Larsson, Sandberg-
Johansson & Bergerson, 2009). När patienter förväntas sondmatas under en kortare tid 
blir sonden inlagd via näsan (nasogastrisk sond). Sondspetsen ska normalt ligga i 
magsäcken men om patienterna lider av ventrikelretention kan sonden föras vidare till 
duodenum. Vid de tillfällen då patienter behöver nutrieras via en sond mer än fyra till 
sex veckor är det mer skonsamt för dem att få en gastrostomi. Sedan 1980-talet används 
en metod där gastrostomisonden läggs ner i magsäcken via ett gastroskop (Almås & 
Kondrup, 2002), sonden förs sedan ut på bukväggen genom en kanylerad öppning. 
Denna gastrostomi kallas för percutan endoskopisk gastrostomi (PEG). Witzelfistel är 
en metod då kirurgen gör en öppning genom bukväggen till magsäcken. I öppningen sys 
en kateter fast och via den kan patienterna få näring. Detta görs enligt Ericson och 
Ericson (2008) när patienter inte kan genomgå en gastroskopi. PEG-sonden har 
antingen en platta eller en ballong, som innehåller 5-7,5 ml vatten, som ligger mot 
ventrikelväggen (Almås & Kondrup, 2002). Det finns även en platta som ligger mot 
huden vilket gör att sonden ligger stadigt och förhindras att åka ut. Om patienterna efter 
ett par månader fortfarande behöver sondmatas kan PEG-sonden bytas ut mot en 
gastrostomiport eller mot en kort gastrostomisond. Gastrostomiporten har som PEG-
sonden en ballong som ligger i magsäcken och en platta som ligger mot huden. 
Gastrostomiporten kan tas ut av patienten själv då den regelbundet måste tvättas, vilket 
görs med tvål och vatten. Patienterna kan också själv byta gastrostomiporten när detta 
behöver göras. Det finns patienter som upplever det svårt att handskas med en 
gastrostomiport, då de ska koppla nutrition, eftersom den ligger an mot huden. Dessa 
patienter kan då få en gastrostomisond. Gastrostomisonden ligger inte an mot huden och 
är därför för många lättare att hantera, eftersom kopplingen kommer en bit från 
kroppen. Friman Olson et al. (2009) menar att i de fall då patienterna fått magsäcken 
bortopererad eller om det finns hinder i magsäcken eller i gallgångarna kan det bli 
aktuellt att lägga sonden i jejunum. Det skapas en förbindelse mellan bukväggen och 
jejunum och denna enterala nutritionsform kallas jejunostomi. 
 
Enteral nutrition kan ges i tre olika former (Ericson & Ericson, 2008). Då nutritionen 
tillförs större delen av dygnet och då infusionstakten är långsam kallas det för 
kontinuerlig sondtillförsel. Kontinuerlig sondtillförsel sker oftast via en infusionspump. 
Detta kan bli aktuellt då patienten till viss del men inte tillräckligt kan inta föda per os. 
Då större vätskemängder på cirka 200-300 ml ges som en måltid kallas metoden 
intermittent tillförsel (Ericson & Ericson, 2008) och varar oftast mellan två till tre 
timmar per måltid (Friman Olson, et al., 2009). Ericson och Ericson (2008) menar att 
fördelen för patienter med intermittent tillförsel är att denne känner sig fri mellan 
måltiderna. Patienterna kan däremot uppleva illamående och uppkördhetskänsla. Den 
tredje metoden kallas bolusmatning, då tillförs patienterna en större mängd sondnäring 
med hjälp av en sondspruta på regelbundna tider. Patienterna bör inte tillföras mer än 
300 ml per måltid (Ericson & Ericson, 2008) och längden på måltiden bör vara 20-30 
minuter (Friman Olson, et al., 2009). 
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När inte enteral nutrition är ett alternativ kan det bli aktuellt med PN. Med PN menas att 
patienten tillförs vätska och näring vid sidan av tarmen (Almås & Kondrup, 2002). 
Detta sker intravenöst via en perifer eller central ven. I den perifiera venen sätts en 
perifier venkateter (PVK) vilket enligt Ericson och Ericson (2008) inte ska användas när 
behandlingen ska pågå en lägre tid. Istället ska PN ges i en central ven, antingen genom 
en central venkateter (CVK) eller en subcutan venport, exempelvis Port-A-Cath (PAC). 
Enligt Johansson (2008) läggs en CVK in i en central ven nära hjärtat. Järhult och 
Offenbartl (2006) beskriver att när PAC ska användas opereras en dosa in under huden 
på bröstkorgsväggen. PAC-dosan är ansluten till en kateter som mynnar i en central ven. 
Speciella kanyler används för att punktera PAC-dosan och till kanylen kopplas 
infusionen. En CVK används då behandlingen förväntas pågå i en till åtta veckor. Vid 
fortsatt behandling efter åtta veckor rekommenderas en PAC eftersom infektionsrisken 
då minskas. Det är viktigt att tänka på att all näring som administreras parenteralt 
klassas som läkemedel (Bosaeus & Ellegård, 2008). Många patienter behandlas med 
parenteral nutrition under natten och då är infusionspump ett bra och enkelt hjälpmedel 
(Almås & Kondrup, 2002). Infusionspumpen gör att patienterna upplever en trygghet 
eftersom den larmar om något inte fungerar som det ska.  
 
Den största fördelen med PN är att patienterna får sitt näringsbehov tillgodosett 
(Ericson & Ericson, 2008). När all näring och vätska tillförs patienter parenteralt kallas 
det total parenteral nutrition (TPN). En stor nackdel med TPN är att tarmen inte är 
delaktig i matsmältningsprocessen (Almås & Kondrup, 2002). Detta gör att 
tarmslemhinnan efterhand bryts ner vilket leder till att genomsläppligheten av toxiner 
och mikroorganismer i tarmväggen ökar, så kallad bakteriell translokation. Bakteriell 
translokation kan resultera i sepsis och multipel organsvikt.  
 
Ett vanligt sjukdomstillstånd då PN kan bli aktuellt är enligt Almås och Kondrup (2002) 
korttarmsyndrom. Orsaker till korttarmssyndrom kan vara strålskada på tarmen eller 
inflammatorisk tarmsjukdom, exempelvis Crohns sjukdom. Dessa tillstånd leder till att 
bara en liten del av tarmen har ett fungerande näringsupptag. PN kan också vara aktuellt 
i palliativ vård (Strang, 2005). Den palliativa vårdfilosofin bygger på att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för god livskvalité hos den enskilde individen. Tack vare den 
palliativa vårdfilosofin ges TPN ibland till döende patienter i Sverige för att förbättra 
deras livssituation. 
 
Då sjukvård bedrivs i hemmet kallas det i Sverige för hemsjukvård (Beck-Friis & 
Österberg, 2005). Det finns ingen gemensam internationell definition av hemsjukvård. I 
Sverige har hemsjukvården professionellt stöd, vilket inte förekommer i alla länder. År 
1992 infördes ÄDEL-reformen i Sverige. Detta innebar att kommunen och inte bara 
landstingets primärvård har ett sjukvårdsansvar då vården sker i hemmet eller på särskilt 
boende. När patienten nutrieras via PN i hemmet kallas det hemparenteral nutrition 
(HPN) (Olveira, et al., 2009). Då patienter får enteral nutrition i hemmet kallas det 
hementeral nutrition (HEN). HEN är ett begrepp som är lite mer komplicerat än HPN 
eftersom ordet enteral nutrition har olika betydelser i olika länder. I vissa länder har 
enteral nutrition betydelsen sondmatning, det vill säga nutrition via gastrostomi, 
jejunostomi och nasogastrisk sond. I andra länder ingår däremot inte nasogastrisk sond i 
begreppet HEN.  
 
Patienter som nutrieras via gastrostomi bor ofta i eget boende (Almås & Kondrup, 
2002). Det innebär att sondmatningen sker i hemmet och patienterna och deras 
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närstående måste ha kunskap om hur sondmatning fungerar. Det är sjuksköterskans 
ansvar att undervisa och handleda patienter och deras närstående (Almås & Kondrup, 
2002), vilket poängteras av Socialstyrelsen (2005). Även patienter med långvarig PN 
kan behandlas i hemmet (Almås & Kondrup, 2002). För att detta ska fungera ställs stora 
krav på patienternas delaktighet och motivation för behandlingen. Sjuksköterskan har en 
kontinuerlig kontakt med patienterna med HPN och får därmed den mest centrala rollen 
bland yrkesutövare. Vid HPN ansvarar sjuksköterskan för att patienten får tillräckliga 
kunskaper och färdigheter om alla aspekter av behandlingen. 
 
Patienter med HPN och HEN behöver många gånger livslång behandling. Det innebär 
att tillståndet blir kroniskt. Nilsson (2009) beskriver att individer som lever med 
kroniska sjukdomar får en förändrad vardag och familjens rutiner påverkas. De kroniskt 
sjuka är tvungna att lära sig leva med sjukdomen (Öhman, 2009). Individerna måste låta 
sjukdomen få en naturlig del i vardagen. Enligt Nilsson (2009) leder kroniska 
sjukdomar till att individer upplever att självständigheten blir begränsad. Öhman (2009) 
menar att hur mycket individen klarar av i vardagen är nära relaterat till upplevelsen av 
självständighet. Vidare nämner Nilsson (2009) att de kroniskt sjuka upplever att de 
förlorar sitt privatliv. Då individer är beroende av hjälp från andra kan det leda till att de 
förlorar självkänslan och känner ett minskat människovärde (Öhman, 2009). Relationer 
till familj och vänner förändras (Nilsson, 2009), likaså förändras rollfördelningen i 
familjen.  Isolering är en känsla som kroniskt sjuka upplever, trots att de omges av 
familj, vänner och personal. Öhman (2009) visar på att de kroniskt sjuka känner sig 
annorlunda.  
 
För patienter som nutrierades via gastrostomi och deras familjer innebar behandlingen 
en förändrad livssituation (Vesey, et al., 2008). Patienter som har gastrostomi upplevde 
att de snabbt klarade av att sköta de praktiska momenten av sin gastrostomi (Liley & 
Manthorpe, 2003). I studien av Vesey et al. (2008), som undersökte vilka faktorer som 
påverkade patientens beslut om att behandlas med gasatrostomi, framkom det att 
information var väldigt viktigt. De patienter som fick information angående gastrostomi 
av sjuksköterskor i hemsjukvården inför ingreppet upplevde sig välinformerade. 
Sjuksköterskorna avsatte tid för patienterna, vilket resulterade i att patienterna upplevde 
ett stort stöd. Vid de tillfällen då information gavs i samband med ingreppet upplevde 
patienterna informationen som bristfällig. Ingen av patienterna fick information om hur 
behandlingen kunde påverka deras vardagliga liv på sikt, vilket ansågs som negativt 
(Vesey et al., 2008). Att nutrieras via gastrostomi upplevde patienter som det enda 
alternativet för att överleva (Liley & Manthorpe, 2003). Behandlingen gav dem energi 
och kraft att orka med vardagen. Dessa positiva effekter av behandlingen övervägde de 
negativa effekterna. Det var stressande för patienterna att inte kunna inta föda per os. 
Anhöriga kände sig också obekväma att äta inför patienterna. Detta påverkade det 
sociala livet genom att de inte gick ut och åt mat tillsammans på restaurang. 
 
I en reviewartikel av Winkler (2005) beskrevs HPN av patienterna som en 
livsavgörande åtgärd. Då behandlingen påbörjades upplevde patienterna det som 
positivt att kraften och uthålligheten ökade. Redan år 1979 gjordes forskning som 
belyste psykologiska och sociala aspekter av HPN (Prince & Levin, 1979, citerad av 
Winkler, 2005). Oförmågan att kunna äta normalt och känslan av att vara beroende 
resulterade i att patienterna upplevde ilska, oro och depression. Oro var något som 
många patienter med HPN upplevde och att drabbas av infektion var ett stort 
orosmoment (Winkler, 2005). Patienterna kände en ängslan för att hamna på sjukhus, 
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eftersom risken att drabbas av infektion ökade där. Patienterna var tvungna att ständigt 
försäkra sig om att personalen hade goda hygienrutiner. En annan faktor som skapade 
oro var rädslan att vara en belastning för andra. Beroende på var någonstans katetern var 
placerad kunde oro för förändrat utseende uppstå. Störd nattsömn förekom hos patienter 
med HPN. Den rikliga mängden infusion ledde till flera toalettbesök nattetid vilket gav 
störd nattsömn. Även problem med en larmande infusionspump störde nattsömnen. 
Veck på slangar som orsakades av olika sovställningar kunde var en anledning till att 
pumpen larmade. Illamående och extrem trötthet var andra negativa upplevelser som 
patienter med HPN beskrev. Den fysiska funktionen påverkades av minskad energi, 
vilket gjorde att patienterna inte orkade med vardagliga hushållssysslor. Den minskade 
kraften gjorde det svårt för patienterna att arbeta och många hade svårt att behålla sina 
arbeten.  
 
Tidigare forskning belyser främst patienters näringsbehov men sällan upplevelsen av att 
nutrieras parenteralt eller via gastrostomi. Som sjuksköterska är det viktigt med 
helhetssyn på patienten och omvårdnaden ska inte enbart fokusera på att tillfredsställa 
näringsbehovet. Det är därför viktigt att få kunskap om hur patienter upplever det att 
nutrieras i hemmet via gastrostomi eller parenteral nutrition. 
 

Syfte 
 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av att nutriteras i 
hemmet via gastrostomi eller parenteral nutrition. 
 

Metod 
 

Metoden till denna studie var en systematisk litteraturstudie med induktiv ansats, där 
både kvalitativa och kvantitativa studier användes för att kartlägga kunskap som svarade 
mot syftet. Fribergs (2006) riktlinjer för genomförande av en litteraturöversikt 
användes. Som stöd användes också Högskolan i Halmstads (2008) riktlinjer för 
skriftliga uppgifter och vetenskapliga arbeten. 
 

Datainsamling 
 

En pilotsökning gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo. I databasen 
PsycInfo framkom få relevanta artiklar och dessa hade redan förekommit i databaserna 
Cinahl och PubMed. Den egentliga litteratursökningen gjordes därför i Cinahl och 
PubMed. I Cinahl användes Cinahl Headings i form av parenteral nutrition, quality of 
life, enteral nutrition och home nutritional support. Fritextord som användes var 
psycho*, gastrostomy, experience. Orden psycho* och experience fanns inte som Cinahl 
Headings. Att ordet gastrostomy användes som fritextord berodde på att det som Cinahl 
Headings inte gav några relevanta artiklar till syftet. I PubMed användes MeSH-termer i 
form av parenteral nutrition/psychology, parenteral nutrition, gastrostomy/psychology 
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och gastrostomy. Fritextorden som användes i PubMed var experience, psychosocial 
och emotions, eftersom de inte fanns som MeSH-termer. 
 
Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle handla om vuxna patienters upplevelser av 
att nutrieras i hemmet via gastrostomi eller parenteral nutrition. Artiklarna skulle vara 
vetenskapliga, vara publicerade de senaste fem åren, det vill säga mellan 2004 och 2009 
och skrivna på engelska. Exklusionskriterier var att artiklarna inte skulle vara 
reviewartiklar, och inte skulle handla om enbart anhörigas eller barns upplevelser. 
 
De flesta artiklar som valdes bort efter att abstract var genomläst handlade om enbart 
barn eller att det enbart var läkare-, sjuksköterske- eller anhörigperspektiv. I flera andra 
artiklar gjorde författarna retrospektiva studier om komplikationer och riskfaktorer som 
kunde leda till döden. Det fanns även några artiklar som handlade om olika kirurgiska 
metoder. Till urval ett valdes 25 artiklar. Dessa genomlästes i fulltext en första gång för 
att få en uppfattning om de motsvarade litteraturstudiens syfte. Sex stycken av artiklarna 
valdes bort eftersom de inte handlade om patienters upplevelser av att nutrieras via 
gastrostomi eller PN. Två artiklar valdes bort då det inte framkom om det var patientens 
eller anhörigas upplevelser som beskrevs. Två artiklar var retrospektiva som undersökte 
kirurgiska ingrepp samt vilka komplikationer som tillstötte i efterförloppet. En artikel 
handlade om cancer, en artikel var inte vetenskaplig och en valdes bort eftersom den 
inte gick att få tag i. Tolv artiklar kvarstod som svarade mot syftet. För att granska 
artiklarnas vetenskaplighet användes Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmallar 
för kvalitativa och kvantitativa metoder. Med hjälp av bedömningsmallarna graderades 
artiklarna med grad I till III, där grad I står för hög vetenskaplighet och grad III för låg. 
Artiklarna granskades av båda gruppmedlemmarna och de tolv artiklarna jämfördes 
sedan. En av artiklarna valdes bort på grund av låg vetenskaplig kvalité (grad III). För 
att litteraturstudien skulle hålla en hög vetenskaplig nivå skulle artiklarna graderas till 
grad I eller grad II. Urvalet av resultatartiklarna redovisas i sökhistorian i tabell 1, bilaga 
I. Till urval två återstod då elva artiklar, se artikelöversikten i tabell 2, bilaga II. Tio av 
artiklarnas vetenskaplighet var grad I och en var av grad II. Åtta artiklar var kvalitativa 
och tre var kvantitativa. Fyra av artiklarna belyste endast patienternas upplevelser av att 
nutrieras med HPN. Fyra artiklar, två med gastrostomi och två med HPN, beskrev både 
patienters och vårdares upplevelser. En artikel beskrev upplevelsen av att ha 
medicinskteknologisk utrustning i hemmet, varav en del i studien handlade om PN. En 
artikel belyste skillnaden mellan HPN och patienter som genomgått tarmtransplantation. 
I en artikel hade inte alla deltagare haft gastrostomi. I de sju sistnämnda artiklarna sågs 
det tydligt vad patienterna med antingen HPN eller gastrostomi upplevde. Detta var ett 
krav för att dessa uppgifter skulle kunna användas i litteraturstudien. 
 

Databearbetning 
 

Resultatartiklarna lästes igenom upprepade gånger av båda gruppmedlemmarna och 
markeringar gjordes i artiklarna på de resultat som motsvarade litteraturstudiens syfte. 
Markeringarna kodades och jämfördes sedan mellan gruppmedlemmarna och 
bearbetades med avseende på likheter och olikheter för att därefter sammanställas i sju 
kategorier. De sju kategorierna var upplevelser av administration och utrustning, fysisk 
funktionsförmåga, förändrad vardag, livskvalité, sociala begränsningar, sömn samt 
positiva och negativa känslor. Efter diskussion i gruppen framkom det att de flesta 
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uppgifter om upplevelser vävs in i varandra och därför var inte de olika kategorierna 
externt heterogena. Resultatet presenteras därför i löpande text. 
 

Resultat 
 

I litteraturstudien används gastrostomi och PEG synonymt.  
 
Patienter som hade en gastrostomi var till stor del positiva till behandlingen (Jordan, 
Philpin, Warring, Cheung & Williams, 2006). Detta berodde på att patienterna upplevde 
gastrostomibehandlingen som en livsavgörande åtgärd. Patienter som behandlades med 
HPN beskrev liknande fördelar med behandlingen. För många patienter var det enligt 
Orrevall, Tishelman och Permert (2005) en lättnad att ha startat behandlingen med 
HPN. Patienterna upplevde att de inte skulle överleva utan behandlingen (Huisman de-
Waal, Naber, Schoonhoven, Persoon, Sauerwein et al., 2006), utan den räddade 
patienterna från att dö (Winkler & Wetle, 2006; Silver, 2004). 
 
Behandling med både gastrostomi och HPN ledde till en förändring i patienternas liv. I 
en studie av Jordan et al. (2006) upplevde patienterna att behandling via gastrostomi 
kontrollerade de vardagliga rutinerna. Behandlingen begränsade vardagen genom att 
patienterna kunde vara kopplade till nutritionspumpen i upp till tjugo timmar per dygn. 
Patienterna upplevde detta som negativt enligt Rogers, Thomson, O’Toole och Lowe 
(2007) då behandlingen påverkade det sociala livet, familjelivet och de intima 
relationerna. I Brotherton, Abbott och Aggetts (2006) studie beskrevs det hur partnern 
inte vågade krama patienten på grund av rädsla för gastrostomin. Hur mycket 
patienterna tänkte på sin gastrostomi varierade från patient till patient. Det kunde vara 
från att överhuvudtaget inte tänka på sin gastrostomi till att tänka väldigt mycket på den. 
Enligt patienter med HPN förändrades hemmet från att vara en hemtrevlig miljö till att 
bli en mer sjukhuslik miljö (Huisman-de Waal et al., 2006). Det var inte bara stora 
förvaringsutrymmen som behövdes för näringslösningarna, utan patienterna upplevde 
också att de ville gömma den medicinsktekniska utrustningen då de fick besök (Lehoux, 
2004). Det var viktigt för de patienter som hade HPN som komplement till peroral föda 
att minimera behandlingstillfällena till så få dagar i veckan som möjligt (Orrevall et al., 
2005). Patienterna var tvungna att planera sitt familjeliv och sitt sociala liv utefter när 
personalen från hemsjukvården skulle komma och hjälpa dem med behandlingen. De 
patienter som hade hjälp från hemsjukvården fick ett mer avslappnat familjeliv de dagar 
de var utan behandling. Patienterna upplevde det positivt när personalen var flexibel och 
kunde ändra rutiner angående tid och dag. Detta gjorde att patienterna kunde delta i 
aktiviteter som de prioriterade. Prioriterade aktiviteter kunde vara viktiga möten, 
läkarbesök eller att åka med familjen på semester (Orrevall et al., 2005). De patienter 
som krävde behandling varje dag upplevde att deras dagliga rutiner påverkades negativt 
(Huisman-de Waal et al., 2006; Silver, 2004). Enligt Huisman-de Waal et al. (2006) 
hade patienterna som behandlades med HPN rörelsebegränsningar och de kände sig 
utmattade och kunde därför inte sköta hushållet. För vissa patienter ledde behandlingen 
däremot till ökad kraft och styrka så de orkade sköta hushållssysslorna som de tidigare 
inte orkat (Orrevall et al., 2005). Detta gjorde också att patienterna klarade av att ta 
hand om sig själva. De symtom som påverkade patienternas dagliga liv mest var enligt 
Silver (2004) diarré och magsmärtor. En anledning var att det upplevdes som stressande 
då patienterna hela tiden var tvungna att veta var toaletterna fanns. Behandling med 



 8 

HPN resulterade i att de intima relationerna påverkades negativt och den sexuella 
aktiviteten minskade. Eftersom patienterna upplevde begränsningar då de behandlades 
med HPN utvecklade patienterna nya intressen som läsning, målning och att titta på tv. 
 
De patienter som nutrierades via gastrostomi upplevde inga svårigheter med att 
administrera näringslösningen (Brotherton et al., 2006). Det var dock många 
komplikationer som beskrevs av patienterna. Rodnad, irritation och infektion vid 
gastrostomin var vanligt förekommande (Rogers et al., 2007; Brotherton et al., 2006; 
Jordan et al., 2006). Läckage beskrevs som ytterligare ett problem av patienterna. I 
Jordans et al. (2006) studie framkom det att läckaget kunde vara illaluktande och även 
orsaka vävnadsskador. Dessa vävnadsskador uppkom när syra från magsäcken läckte ut 
på huden och orsakade kemiska brännskador. Syran från magsäcken orsakade även 
skador på gastrostomin vilket gjorde att den gick sönder. Administrerades 
näringslösningen för fort kunde patienterna enligt Brotherton et al. (2006) och Jordan et 
al. (2006) uppleva problem med illamående och kräkningar. Till skillnad från 
behandling med gastrostomi är de tekniska uppgifterna vid behandling med HPN många 
och de kräver stor skicklighet av patienten (Lehoux, 2004). Inledningsvis upplevdes 
falska larm från infusionpumparna som stressande, men med tiden blev det en normal 
störning i vardagen. Andra problem med infusionspumparna var att de larmade när det 
blev veck på slangen (Lehoux, 2004) och att batterierna laddades ur (Huisman-de Waal 
et al., 2006). Winkler och Wetle (2006) samt Silver (2004) beskrev att patienterna ansåg 
det svårt att hantera utrustningen i början av behandlingen, men de kände sig trygga 
efter en tid. Ett tekniskt moment som tog lång tid att lära sig var att få nålen på plats 
(Winkler & Wetle, 2006). Att byta förband med aseptisk teknik var ytterligare ett 
moment som tog lång tid för patienterna att lära sig (Silver, 2004). Det var många 
patienter som var rädda att den intravenösa katetern skulle ändra läge och kanske till 
och med åka ut (Winkler & Wetle, 2006; Lehoux, 2004; Silver, 2004). Detta framkom 
tydligt i studien av Winkler och Wetle (2006) då en patient var rädd att blöta ner 
förbandet runt katetern eftersom katetern skulle kunna åka ut. På grund av denna rädsla 
duschade patienten endast en gång i veckan. Patienter som behandlades med HPN 
kände också en rädsla att drabbas av infektion (Huisman-de Waal et al., 2006; Winkler 
& Wetle, 2006; Lehoux, 2004; Silver, 2004). Detta gjorde enligt Silver (2004) att 
många patienter utvecklade en pedantisk handhygien. En annan fruktad komplikation 
var att på grund av behandlingen med HPN drabbas av leverskador (Huisman-de Waal 
et al., 2006; Persoon, Huisman-de Waal, Naber, Schoonhoven, Tas et al., 2005; Silver, 
2004). Ytterligare problem som patienterna kunde uppleva vid behandling av HPN var 
fatigue, diarré samt kramp i händer och fötter (Huisman-de Waal et al., 2006; Persoon et 
al., 2005). Tillfälliga problem med kräkningar och illamående kunde uppstå då 
patienterna fick infusionen för snabbt eller i för stor mängd (Huisman-de Waal et al., 
2006; Orrevall et al., 2005). 
 
Många patienter upplevde störd sömn till följd av behandlingen. Detta gällde både 
patienter med gastrostomi och HPN. I en studie av Brotherton et al. (2006) framkom det 
att när patienter med gastrostomi fick sin behandling under natten upplevde de trötthet 
på dagen på grund av att sömnen blivit störd. En orsak till detta var att 
gastrostomisonden var i vägen och slangen gjorde att patienterna inte kunde röra sig 
fritt. Enligt Jordan et al. (2006) kunde också många patienter få sin nattsömn störd på 
grund av ljud från infusionspumpen. Även patienterna som behandlades med HPN hade 
problem med störd nattsömn (Huisman-de Waal et al., 2006; Orrevall et al., 2005; 
Persoon et al., 2005; Lehoux, 2004; Silver, 2004). Persoon et al. (2005) kom fram till att 
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patienter som behandlades med HPN upplevde mer sömnproblem än människor i 
allmänhet och att problemen var vanligare hos kvinnor än hos män. Sömnen stördes ofta 
av att infusionspumpen larmade eller gav ifrån sig andra ljud (Lehoux, 2004; Silver, 
2004). Ett annat problem var att infusionsmängderna var så stora under natten att 
patienterna var tvungna att gå till toaletten flera gånger per natt. Ytterligare ett problem 
var att patienterna hade ett behov av att regelbundet kontrollera infusionens hastighet 
och kvarvarande mängd på infusionen (Orrevall et al., 2005). Trots att behandlingen 
nattetid gav sömnproblem föredrog patienterna detta eftersom det gav dem större frihet 
under dagen. 
 
Den fysiska förmågan var påverkad hos patienter som behandlades via gastrostomi eller 
HPN. Patienter med gastrostomi upplevde en sämre fysisk hälsa jämfört med människor 
i allmänhet (Jordan et al. 2006). Det framkom även att patienterna upplevde fysiska 
begränsningar. Patienterna kände sig bundna till sina hem (Brotherton et al., 2006; 
Jordan et al., 2006). Enligt Jordan et al. (2006) kunde detta bero på att vissa patienter 
med gastrostomi var kopplade till infusionspumpen under större delen av dygnet. På 
grund av detta kände patienterna sig bundna och hade väldigt begränsade möjligheter att 
vistas utanför hemmet. Detta styrks av Rogers et al. (2007) som kom fram till att 
patienterna upplevde begränsningar av sina fritidsaktiviteter. Patienter med 
transportabel infusionspump och de patienter som administrerade maten i bolusdoser 
upplevde en större frihet (Jordan et al., 2006). Detta gav patienterna möjlighet att 
medverka i olika aktiviteter som att titta på fotboll, vara i trädgården och gå 
promenader. Enligt Chambers, Hennessy och Powell-Tuck (2006) upplevde patienter 
som startat behandling med HPN sämre fysisk funktionsförmåga och de hade fysiska 
begränsningar dagarna efter påbörjad behandling. Den fysiska funktionsförmågan och 
de fysiska begränsningarna förbättrades enligt patienterna efter sex månader, men de var 
fortfarande inte lika bra som hos människor i allmänhet. Pironi, Paganelli, Lauro, 
Spinucci, Guidetti et al. (2006) fann liknande resultat då patienter upplevde sämre 
fysisk funktionsförmåga och fysiska begränsningar efter en tids behandling. Huisman-
de Waal et al. (2006) fann även i sin studie att patienterna upplevde nedsatt styrka, 
utmattning och en känsla av att vara sjuk, vilket ledde till fysiska begränsningar. 
Patienterna upplevde det som frustrerande att vara kognitivt kapabla till mycket, men 
inte fysiskt kapabla. Enligt Silver (2004) var det en svår utmaning för patienterna att 
acceptera de fysiska begränsningar behandlingen medförde. Patienterna med både 
gastrostomi och HPN uppgav det svårt att separera effekterna av behandlingen från den 
underliggande sjukdomen (Huisman-de Waal et al., 2006; Jordan et al., 2006; Orrevall 
et al., 2005).  Detta gjorde det svårt för patienterna att avgöra vad som var orsak till de 
fysiska problemen. Många patienter kände sig bundna till hemmet då de behandlades 
med HPN (Huisman-de Waal et al., 2006; Orrevall et al., 2005; Persoon et al., 2005; 
Lehoux, 2004; Silver, 2004). Orsakerna till att patienterna kände sig bundna varierade. 
Ett stort problem var att behandlingen varade mellan tolv till arton timmar per dygn 
(Huisman-de Waal et al., 2006; Lehoux, 2004). Eftersom behandlingen pågick i många 
timmar hade patienterna svårt att ha ett fungerande arbete. Patienterna var tvungna att 
vara hemma bestämda tider då behandlingen skulle påbörjas, vilket begränsade deras 
sociala liv (Huisman-de Waals et al., 2006). Det framkom att patienterna hade svårt att 
röra sig eftersom de var bundna till infusionspumpen och droppställningen. Om 
patienterna använde transportabel infusionspump upplevdes ryggsäcken som innehöll 
infusionspumpen väldigt tung (Huisman- de Waal et al., 2006; Winkler & Wetle, 2006). 
Det var däremot inte alla patienter som upplevde det som ett problem att vara bunden 
till hemmet (Winkler & Wetle, 2006). Enligt Huisman-de Waal et al. (2006) beskrevs 
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det som en frihet att inte behöva behandlingen alla dagar i veckan eftersom patienterna 
då fick några dagar ledigt.  
 
Både patienter med gastrostomi och HPN upplevde att behandlingen påverkade deras 
semester. När patienter med gastrostomi skulle åka på semester fanns det många 
praktiska aspekter som skapade problem (Brotherton et al., 2006; Jordan et al., 2006). 
En aspekt var de stora mängderna nutritionslösning som patienterna var tvungna att ha 
med sig (Brotherton et al., 2006). Vissa patienter upplevde stora begränsningar då de 
inte kunde delta i aktiviteter på semestern som de brukade göra före behandlingen 
påbörjades. För patienter med behandling av HPN krävdes det en omfattande planering 
om de skulle åka på semester (Huisman-de Waal et al., 2006). Det kunde vara 
svårigheter med vårdpersonal på andra orter eftersom dessa inte alltid hade tillräckliga 
kunskaper om behandlingen. Många patienter var oroliga för att komplikationer skulle 
uppstå under semestern, vilket gjorde att de hellre stannade hemma. Patienter som 
behandlades med HPN upplevde också att de inte kunde göra vad de ville på sin 
semester. 
 
Måltiden påverkade patienterna som behandlades via gastrostomi eller HPN på många 
sätt. Patienter som fått en gastrostomi hade tidigare suttit i timmar för att försöka få i sig 
tillräckligt med näring per os (Brotherton et al., 2006). Detta gjorde att patienterna 
upplevde det som en trygghet att få en gastrostomi eftersom den då tog bort pressen från 
måltiderna. Saknaden av att äta och dricka var något som patienterna upplevde som 
besvärande. Jordan et al. (2006) beskrev hur patienter upplevde att deras anhöriga inte 
åt i deras närvaro för att de inte skulle besvära patienterna. De sociala tillfällen där mat 
och dryck förekom upplevdes som särskilt problematiska (Rogers et al., 2007; 
Brotherton et al., 2006; Jordan et al., 2006). Födelsedager och högtider var exempel på 
tillfällen där mat och dryck var i fokus. Det var patienter som vid dessa tillfällen valde 
att inte delta vilket gjorde att viktiga sociala delar i patienternas liv försvann (Jordan et 
al., 2006). Det fanns dock de patienter som fortfarande deltog i de sociala 
tillställningarna men de kände sig annorlunda och upplevde att de gjorde andra 
obekväma med sin närvaro. Även patienterna som behandlades med HPN upplevde en 
lättnad och en trygghet då deras näringsbehov blev tillgodosett (Winkler & Wetle, 2006; 
Orrevall et al., 2005). Patienterna i Orrevalls et al., (2005) studie, som kombinerade 
behandlingen av HPN med att inta mat per os, beskrev hur pressen att äta försvann tack 
vare behandlingen. Det fanns de patienter som inte kände någon hunger när de fick sin 
behandling av HPN och de trodde att de skulle vara hungrigare om de inte hade fått 
behandlingen (Winkler & Wetle, 2006; Orrevall et al., 2005). De patienter som 
behandlades med TPN upplevde en konstant hunger och en längtan efter mat (Silver, 
2004). Hungern gjorde att patienterna hade svårt att följa sina dietrestriktioner vilket 
ledde till att patienterna trots restriktionerna åt olämplig mat. Följderna av detta var 
väldigt besvärande för patienterna eftersom de fick magsmärtor och diarréer. För vissa 
patienter var längtan efter mat så stark att de inte klarade av att se matreklam på tv. Blev 
längtan efter mat alltför stor beskrev patienter hur de kunde ta små bitar mat i munnen 
och sedan spotta ut dem. Patienterna som behandlades med HPN upplevde att maten 
hade en större betydelse än att bara tillfredsställa näringsbehovet (Huisman-de Waal et 
al., 2006; Orrevall et a., 2005). Måltiden var också en social aktivitet. I studien av Silver 
(2004) upplevde patienterna det som besvärande att få frågor om varför de inte kunde 
äta mat. Effekterna blev att patienterna undvek tillställningar där mat hade en central 
roll, såsom att gå på restaurang, besöka eller bjuda hem familj och vänner (Huisman-de 
Waal et al., 2006; Silver, 2004). Eftersom mycket i det sociala livet kretsar kring mat 
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och måltider upplevde patienterna en social begränsning (Lehoux, 2004). Persoon et al. 
(2005) beskrev att hälften av patienterna upplevde ett försämrat socialt liv. Chambers et 
al. (2006) fann dock att de sociala funktionerna hos patienterna förbättrades efter en tids 
behandling, men var fortfarande inte så bra som hos människor i allmänhet. Pironi et al. 
(2006) beskrev dock att den sociala funktionen var normal för patienter med HPN, som 
var kapabla att arbeta heltid, jämfört med människor i allmänhet. 
 
Patienterna som fick behandling via gastrostomi upplevde många olika känslor i 
samband med behandlingen. De flesta patienter tyckte behandlingen var positiv 
eftersom de kände sig bättre (Brotherton et al., 2006). Patienterna upplevde trots det 
många negativa känslor som ilska, frustration och rädsla. Brotherton et al. (2006) och 
Jordan et al. (2006) fann att patienter även kunde vara deprimerade. Sjuksköterskors 
brist på kunskap kunde leda till att patienterna inte vågade lita på dem, vilket kunde 
bidra till att patienterna kände sig isolerade (Jordan et al., 2006). Även patienter som 
behandlades med HPN upplevde många negativa känslor. Rädsla för framtiden och för 
att dö var en känsla som var psykiskt påfrestande för patienterna (Huisman-de Waal et 
al., 2005; Silver, 2004). Persoon et al. (2005) fann att yngre patienter, kvinnor och 
patienter med hög utbildning upplevde mer oro än andra patienter. Många patienter 
upplevde att de hade ett minskat människovärde (Huisman-de Waal et al., 2006). När de 
inte orkade eller kunde göra något kände de sig värdelösa och onyttiga (Huisman-de 
Waal et al., 2006; Persoon et al., 2005; Lehoux, 2004). Patienterna var frustrerade över 
att utseendet hade förändrats och de kände sig mindre attraktiva (Huisman-de Waal et 
al., 2006; Lehoux, 2004). Ensamhet, ilska och depression var andra negativa känslor 
som beskrevs av patienterna (Persoon et al., 2005). Chambers et al. (2006) beskrev att 
det psykiska välbefinnande var lägre hos patienter som behandlades med HPN jämfört 
med människor i allmänhet. Pironi et al. (2006) fann däremot att det psykiska 
välbefinnandet var normalt i relation till människor i allmänhet. 
 
Både manliga och kvinnliga patienter som behandlades via gastrostomi upplevde 
begränsningar vid val av kläder att ha på sig (Rogers et al., 2007; Brotherton et al., 
2006). Ett problem var när patienterna skulle koppla infusionen eftersom vissa kläder 
inte var lämpade för detta. Även val av badkläder kunde vara ett stort problem eftersom 
gastrostomin blev synlig. Patienter som behandlades med HPN kunde också beskriva 
svårigheter med att välja kläder. Några upplevde att de var tvungna att gömma sina 
kroppar och använde därför kläder med hög krage (Huisman-de Waal et al., 2006). 
Enligt Brotherton et al. (2006) upplevde patienterna med gastrostomi att främlingar 
kunde ha en negativ attityd gentemot dem, speciellt på restaurang kunde situationen 
vara besvärlig. Även patienter som behandlades med HPN upplevde brist på förståelse 
från andra människor (Huisman-de Waal et al., 2006; Persoon et al., 2005; Silver, 
2004). Vidare beskrev Silver (2004) att patienterna upplevde att människor stirrar på 
dem, de fick ovälkomna kommentarer och frågor angående utrustningen. Behovet av 
stöd från andra vuxna människor som också behandlades med HPN upplevdes som 
viktigt och detta stöd fick patienterna ofta via Internet. Vårdpersonal hade också en 
viktig roll när de genom samtal gav patienterna ett emotionellt stöd. Både patienter som 
behandlades via gastrostomi och HPN upplevde att de var beroende av andra 
(Brotherton et al., 2006; Huisman-de Waal et al., 2006; Winkler & Wetle, 2006; 
Persoon et al., 2005). Några av dessa patienter kände att deras anhöriga var tvungna att 
ge upp aktiviteter för deras skull (Brotherton et al., 2006; Winkler & Wetle, 2006). 
Detta berodde på att dessa patienter var beroende av anhörigas hjälp vid administrering 
av nutritionen. Vidare beskrev vissa patienter som behandlades med HPN att de förutom 
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av anhöriga också var beroende av hjälp från hemsjukvården med administreringen av 
PN. 
 
Det var ingen av patienterna som behandlades via gastrostomi i Rogers et al. (2007) 
studie som ansåg att livskvalitén var väldigt god eller utomordentligt god. Brotherton et 
al. (2006) fann att vissa patienter upplevde deras livskvalité som acceptabel eftersom de 
fortfarande hade förmåga att fortsätta med aktiviteter i vardagen. Andra patienter 
rapporterade en livskvalité som kunde accepteras men att det förekom begränsningar 
gentemot livet de levde före behandlingen påbörjades. De första dagarna efter att 
patienterna hade påbörjat behandling med HPN upplevde patienterna en låg livskvalité 
(Chambers et al., 2006). De patienter som uppgav låg livskvalité hade enligt Persoon et 
al. (2005) ofta problem med fatigue, sömnstörningar, oro, svår depression och ett 
försämrat socialt liv. Livskvalitén påverkades däremot positivt när näringsbehovet blev 
tillfredsställt hos patienter som behandlades med HPN (Orrevall et al., 2005). Trots att 
patienterna med gastrostomi och HPN var glada att behandlingen räddade livet på dem 
önskade och hoppades patienterna att de en dag skulle få vara utan behandling (Rogers 
et al., 2007; Winkler & Wetle, 2006). 
 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 

När artikelsökningen inleddes i Cinahl kombinerades parenteral nutrition, gastrostomy, 
enteral nutrition och home nutritional support med fritextorden psycho*, gastrostomy, 
experience, emotions, impact. I PubMed kombinerades parenteral nutrition och 
gastrostomy med fritextorden experience, psychosocial och emotions. 
Artikelsökningarna som gav träffar till urval ett var de som redovisades i sökhistoriken. 
En stor svaghet var att endast tre artiklar belyste upplevelsen av att nutrieras i hemmet 
via gastrostomi. Ett inklusionskriterium var att artiklarna skulle vara publicerade mellan 
2004-2009 eftersom den senaste forskningen anses vara en styrka för litteraturstudien. 
Ett exklusionskriterium var att artiklarna inte skulle innehålla enbart anhöriga eller 
barns upplevelser. Vissa artiklar innehöll både vuxna patienters och anhörigas eller 
barns upplevelser. Dessa artiklar valdes till litteraturstudien eftersom det tydligt 
framkom vems upplevelser som beskrevs och gav därmed relevant fakta om vuxna 
patienters upplevelser. Tre av resultatartiklarna var kvantitativa, varav en handlade om 
gastrostomi. Troligtvis har kvantitativa studier svårare att belysa djupet och nyanser av 
upplevelser än vad kvalitativa studier har. Detta kan vara en orsak till att fler kvalitativa 
artiklar passade litteraturstudiens syfte.  
 
I de två artiklarna från Holland är urvalet av patienter det samma och syftet snarlikt. 
Detta skulle kunna vara en svaghet, men i den ena studien bygger resultatet bara på 
intervjuer och i den andra bygger resultatet till största delen på resultat från olika 
mätinstrument och bara en liten del från intervjuerna. En artikel som saknade abstract 
valdes till urval ett och beställdes men den gick inte att få tag i. Det är oklart om den 
artikeln skulle kunna tillföra litteraturstudiens resultat något. Åtta av resultatartiklarna 
är från Europa och tre från Nordamerika. Detta anses som en styrka då resultatet skulle 
kunna vara överförbart till svenska förhållanden. En negativ aspekt är att endast 



 13 

västerländska förhållanden belyses. Om litteraturstudien innehållit artiklar från olika 
delar av världen skulle resultatet kunnat se annorlunda ut. 
 
Artiklarnas vetenskaplighet kunde ibland vara svår att bedöma med de 
bedömningsmallar som användes i litteraturstudien. En nackdel med 
bedömningsmallarna var att de fokuserade för lite på artiklarnas metod, eftersom stor 
del av artiklarnas vetenskaplighet bygger på metoden. Detta skulle kunna resultera i att 
våra resultatartiklar fick en för hög vetenskaplig grad, vilket påverkar litteraturstudiens 
reliabilitet. Litteraturstudiens trovärdighet styrks av att båda gruppmedlemmarna läste 
och granskade alla resultatartiklar. Detta resulterade i bra diskussioner och en bra 
gemensam bearbetning av materialet i litteraturstudien. Trots detta var det svårt att hitta 
externt heterogena kategorier, eftersom de flesta upplevelserna på ett eller annat sätt 
hänger ihop. Hade databearbetningen utvecklats skulle det möjligtvis ha skapats 
kategorier på en högre abstraktionsnivå. 
 

Resultatdiskussion 
 

De elva resultatartiklarna granskades med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) 
bedömningsmallar för kvalitativa och kvantitativa studier. I bedömningsmallarna ingick 
ett antal frågställningar där svaren poängsattes och sammanställdes, som i sin tur 
omvandlades till procent. Vetenskapligheten av resultatartiklarna graderades enligt 
följande: grad I > 80%, grad II > 70% och grad III > 60%. Båda gruppmedlemmarna 
granskade artiklarnas vetenskaplighet var för sig och dessa sammanställdes sedan 
tillsammans för att säkerställa den vetenskapliga graden. Tio av resultatartiklarna 
graderades till grad I och en artikel till grad II. Artikeln som graderades till grad II 
innehöll en generellt dålig metod och saknade diskussion av egenkritik och felkällor. 
För att artiklar skulle väljas till denna litteraturstudie skulle artiklarna graderas till grad I 
eller grad II och därför valdes artikeln som graderades till grad II med i litteraturstudien. 
Att artikeln graderades till grad II ansågs inte påverka resultatet. Generellt beskrevs 
urvalet bra i resultatartiklarna men i sex av artiklarna beskrevs inte antalet deltagare 
som var tillfrågade från början. Detta gjorde att bortfallet inte var presenterat i dessa 
studier. I de andra fem resultatartiklarna rapporterades ett bortfall som var större än 
tjugo procent. Trots det stora bortfallet hade de fem studierna ett stort antal deltagare 
och artiklarna gav relevant fakta till litteraturstudien, vilket även artiklarna som inte 
beskrev bortfallet gjorde. En styrka med litteraturstudien var att nio av resultatartiklar 
presenterade ett mycket bra resultat. De andra två artiklarna hade ett bra resultat, men 
hade inte förklarat mätinstrumenten som användes i studien vilket gjorde att resultatet 
var svårtolkat. Nio av resultatartiklarna hade angivit att studien blivit godkänd av en 
etisk kommitté och detta stärker litteraturstudiens kvalité. En styrka med 
resultatartiklarna var att nio stycken diskuterade begränsningar och egenkritik i sin 
studie. 
 
Det framkom i resultatet att patienter som behandlades via gastrostomi eller HPN fick 
en förändring i det dagliga livet (Rogers et al., 2007; Huisman-de Waal et al., 2006; 
Jordan et al., 2006; Orrevall et al., 2005; Silver, 2004). Detta styrks av Vesey et al. 
(2008) som beskrev att patienter som behandlades med gastrostomi upplevde en 
förändrad livssituation. I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) står det i 2 § 
att sjukvården har en skyldighet att ge individuell information till patienter om deras 
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hälsotillstånd och behandling. Liley och Manthorpe (2003) fann att ingen av patienterna 
som behandlades via gastrostomi fick information om hur behandlingen kunde påverka 
deras liv på sikt. Jordan et al. (2006) beskrev att patienter kunde känna sig isolerade på 
grund av sjuksköterskors brist kunskap. Detta skulle kunna bero på att sjuksköterskor 
fokuserar på att informera och undervisa om nutritionsstatus och tekniska moment i 
samband med behandlingen. Okunskap om vilka effekter behandling via gastrostomi 
har på det vardagliga livet skulle kunna vara orsak till varför denna information är 
förbisedd. Det är viktigt att sjuksköterskor blir bättre på att undervisa patienter som 
behandlas med gastrostomi eller HPN. Detta krävs för att omvårdnadsbehoven ska bli 
tillgodosedda ur ett fysiskt, psykiskt, socialt, kulturellt och andligt perspektiv, vilket 
styrks av Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.  
 
Patienterna med gastrostomi kan få nutritionen kontinuerligt eller intermittent (Ericson 
& Ericson, 2008) och patienterna med HPN får behandlingen oftast nattetid (Almås & 
Kondrup, 2002). Oavsett vilken av behandlingsformerna patienterna fick kände de sig 
bundna till hemmet eftersom behandlingarna pågick under flera timmar per dygn 
(Huisman-de Waal et al., 2006; Jordan et al., 2006; Orrevall et al., 2005; Persoon et al., 
2005; Lehoux, 2004; Silver, 2004). Detta ledde till att många patienter hade svårt att 
delta i fritidsaktiviteter som i sin tur påverkade det sociala livet (Rogers et al., 2007). 
Även Huisman-de Waal et al. (2006) beskrev i sin studie att patienter som behandlades 
med HPN upplevde sociala begränsningar. Detta kan bero på att patienterna avtalat tid 
med vårdpersonal för att få hjälp med att koppla infusionen och därmed fick avstå från 
olika aktiviteter. Troligtvis är patienter som behandlas med HPN oftast kopplade mellan 
tolv till arton timmar per dygn. Detta innebär att patienten är bunden till behandlingen 
både under kvällen och förmiddagen. Sjuksköterskor måste ha förståelse för att 
behandlingen leder till sociala begränsningar för patienten, trots att behandlingen pågår 
nattetid. För att minska de sociala begränsningarna är det viktigt att vårdpersonal är 
flexibel och om möjligt anpassar sina rutiner efter patientens önskemål. Det är också 
viktigt att undervisa och ge stöd åt anhöriga så att de kan hjälpa patienterna att 
administrera PN. Detta poängterar också Almås och Kondrup (2002) som beskriver att 
sjuksköterskor ansvarar för att ge teoretisk och praktisk information angående 
behandlingen. Anhöriga måste känna sig trygga och själva vilja lära sig uppgiften och 
vårdpersonal får inte lägga över hela ansvaret på patienterna och de anhöriga. Både 
flexibel vårdpersonal och att anhöriga hjälper till vid administreringen skulle kunna 
bidra till att patienterna upplever större frihet. En skillnad mellan behandling via 
gastrostomi och HPN är att det är lättare för patienterna att själva hantera en 
gastrostomi. Får patienterna rätt stöd och känner sig trygga skulle det kunna innebära att 
patienterna själva klarar av att sköta gastrostomin och inte vara beroende av 
vårdpersonal. 
 
Att måltiden hade en större betydelse än att bara tillfredsställa näringsbehovet var något 
patienter som behandlades med HPN upplevde (Huisman-de Waal et al., 2006; Orrevall 
et al., 2005). Axelsson (2007) menar att i vår kultur är måltiden ett sätt att umgås och 
därmed en social aktivitet. Detta styrks av Wergeland, Ryen och Olsen (2002) som 
också beskriver att måltidssituationen innehåller många oskrivna regler om hur 
individer ska bete sig vid matbordet. Följs inte de oskrivna reglerna reagerar 
omgivningen negativt och tar avstånd från patienten. Både patienter som behandlades 
via gastrostomi och HPN upplevde att andra människor saknade förståelse för deras 
situation, speciellt vid måltider (Huisman-de Waal et al., 2006; Brotherton et al., 2006; 
Persoon et al., 2005; Silver, 2004). Både patienter som behandlades via gastrostomi och 
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HPN beskrev hur stark längtan efter mat kunde vara (Brotherton et al., 2006; Silver, 
2004). Ett sätt att hantera längtan var att tugga maten och sedan spotta ut den (Silver, 
2004). Det anses inte acceptabelt att människor har ett annorlunda beteende vid 
matbordet. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför patienter avstår från 
tillställningar med mat. Möjligtvis kan andra människors oförståelse grundas i okunskap 
om andras livssituationer. Mycket kretsar kring mat och dryck i många kulturer och 
detta kan vara besvärande för patienter med gastrostomi och HPN. Tillfällen där 
människor samlas kring mat är många, exempelvis födelsedagar, högtider eller bara 
spontana bjudningar med vänner. Det är viktigt att sjuksköterskor uppmuntrar patienter 
som behandlas via gastrostomi eller HPN att fortsätta delta i dessa sociala aktiviteter. 
Känner sig patienterna obekväma vid dessa tillfällen kan det troligtvis leda till att 
patienterna undviker att delta och de kan då känna sig isolerade, vilket också poängteras 
av Jordan et al. (2006) och  Silver (2004).  
 
Både patienter som behandlades via gastrostomi eller HPN upplevde känslor av 
ensamhet och isolering (Jordan et al., 2006; Persoon et al., 2005). Det är viktigt att 
sjuksköterskor tar reda på orsaken till varför patienter känner sig ensamma och isolerade 
för att kunna ge god omvårdnad till patienterna (Smebye, 2005). Orsakerna till 
ensamhet och isolering skulle kunna vara att patienterna har svårt att lämna hemmet och 
därmed tappar kontakten med andra människor. Patienter kan ha olika anledningar till 
varför de har svårt att lämna hemmet såsom att de är kopplade till utrustningen eller att 
de är rädda för att drabbas av komplikationer. En annan ensamhet som patienter kan 
uppleva är när de känner sig ensamma i sin sjukdom och inte får förståelse från andra. 
Patienter som behandlades med HPN hade ett stort behov av emotionellt stöd (Silver, 
2004). Ehnfors, Ehrenberg och Thorell-Ekstrand (2000) menar att emotionellt stöd är 
när patienten skapat en förtrolig och personlig relation med en individ. För patienter har 
stödet en stor betydelse för deras upplevelse av hälsa. Eftersom sjuksköterskor har en 
kontinuerlig kontakt med patienter som behandlas med HPN är det naturligt att 
sjuksköterskorna ger det emotionella stödet. Sjuksköterskor skulle också kunna initiera 
kontakt med andra patienter i liknande situation. I resultatet framkom det att patienterna 
som var i liknande situationer hade en annan förståelse för patientens livssituation än 
vad vänner och vårdpersonal hade (Silver, 2004). Troligtvis kan kontakt med andra 
individer i liknande situationer göra att patienten inte känner sig ensam och därmed 
motverka isolering. Detta styrks av Smebye (2005) som menar att då patienter tillhör en 
gemenskap innebär det att de har bättre möjlighet att hantera sin livssituation. Det 
framkom inte i resultatet att patienterna som behandlades med gastrostomi saknade eller 
behövde emotionellt stöd. Trots detta måste sjuksköterskor utgå från att dessa patienter 
behöver ett emotionellt stöd. 
 
Det var svårt för patienter med gastrostomi och HPN att avgöra om effekterna kom från 
behandlingen eller från den bakomliggande sjukdomen (Huisman-de Waal et al., 2006; 
Jordan et al., 2006; Orrevall et al., 2005). Fatigue var något patienter med HPN 
upplevde som besvärande (Huisman-de Waal et al., 2006; Persoon et al., 2005; Winkler, 
2005). Troligtvis är det svårt att avgöra för patienterna om upplevelser av fatigue beror 
på behandlingen eller den underliggande sjukdomen. Den bakomliggande sjukdomen 
som kräver att patienter behandlas med HPN kan många gånger orsaka fatigue. Men 
behandlingen i sig orsakar ofta störd sömn, som både kan orsaka fatigue eller bidra till 
att den oerhörda tröttheten ökar. Många upplevelser som förknippades med behandling 
via gastrostomi eller HPN orsakades egentligen av den underliggande sjukdomen. Vissa 
patienter som behandlades via gastrostomi eller HPN kunde inte äta per os (Brotherton 
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et al., 2006; Winkler, 2005; Silver, 2004; Almås & Kondrup, 2002). Oförmågan att äta 
beror egentligen inte på behandlingarna utan på den underliggande sjukdomen som 
kräver att patienterna måste behandlas via gastrostomi eller HPN. Det är förståeligt om 
patienten förknippar oförmågan att äta med behandlingen eftersom varje gång 
behandlingen ska påbörjas påminns patienterna om att de inte kan äta. 
 
I resultatet beskrev patienterna många upplevelser som var lika mellan behandling via 
gastrostomi och behandling med HPN. Många patienter som behandlades med 
gastrostomi eller HPN kände oro och rädsla att drabbas av infektion (Rogers et al., 
2007; Brotherton et al., 2006; Huisman-de Waal et al., 2006; Jordan et al., 2006; 
Winkler & Wetle, 2006; Winkler, 2005; Lehoux, 2004; Silver, 2004). Om patienter 
drabbas av infektion är det möjligtvis allvarligare för patienter som behandlas med HPN 
jämfört med gastrostomi eftersom det vid HPN finns en öppen infart till blodbanan. 
Sjuksköterskor måste respektera och inte nonchalera patienternas oro och rädsla för att 
drabbas av infektion även när de behandlas via gastrostomi. För patienter med 
gastrostomi är upplevelsen av infektion lika skrämmande och väcker samma rädsla som 
för patienter med HPN. En skillnad mellan patienter som behandlades via gastrostomi 
och HPN var att de patienterna som behandlades med HPN beskrev en rädsla för att dö 
(Huisman-de Waal et al., 2006; Silver, 2004). Detta skulle kunna bero på antingen den 
underliggande sjukdomen eller på själva behandlingen. En anledning kan vara att den 
underliggande sjukdomen i sig kan vara så allvarlig att den kan leda till döden. Rädslan 
skulle också kunna bero på att behandling med TPN kan leda till allvarliga leverskador 
som enligt Bosaeus och Ellegård (2008) i sin tur kan kräva levertransplantation. 
Leverskadorna kan i värsta fall leda till döden. Det framkom inte i resultatet att patienter 
som behandlades via gastrostomi upplevde någon rädsla för att dö. Detta skulle kunna 
bero på att döden inte är förknippad med behandling via gastrostomi på samma sätt som 
det är vid HPN. 
 
Det går att konstatera att upplevelsebegreppet är väldigt subjektivt och individuellt. 
Chambers et al. (2006) fann att patienter som behandlades med HPN upplevde sämre 
psykiskt välbefinnande och en sämre social funktion jämfört med människor i 
allmänhet. Pironi et al. (2006) beskrev dock att patienter som behandlades med HPN 
upplevde ett normalt psykiskt välbefinnande samt en normal social funktion. Möjligtvis 
kan skillnaderna mellan de både studierna bero på urvalet. I Pironis et al. (2006) studie 
var det ett krav att deltagarna kunde arbeta heltid eller sköta hemmet utan hjälp. 
Troligtvis leder ett arbete till att de sociala funktionerna bibehålls och därmed upplever 
patienterna ett psykiskt välbefinnande. Möjligtvis finns det många andra orsaker till 
varför patienter upplever behandlingen med HPN på olika sätt. Detta gäller även 
patienterna som behandlas via gastrostomi. Orsakerna skulle kunna vara tidigare 
erfarenheter, hur länge behandlingen pågått eller vilken grundsjukdom patienterna har. 
Som sjuksköterska är det därför väldigt viktigt att ta reda på hur varje patient upplever 
sin situation. Enligt Olveira et al. (2009) har antalet användare av både HEN och HPN 
markant ökat under de senaste trettio åren. Detta innebär att sjuksköterskor kommer att 
möta dessa patienter så väl i slutenvård som i öppenvård. 
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Konklusion 
 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av att nutrieras i 
hemmet via gastrostomi eller parenteral nutrition. I litteraturstudien framkom det att de 
flesta patienterna var positiva till både behandling via gastrostomi och behandling med 
HPN. Detta berodde på att patienterna upplevde att behandlingen räddade deras liv och 
att de fick en ökad energi och styrka. För båda grupperna innebar behandlingen stora 
begränsningar i det vardagliga livet. Många patienter var kopplade till behandlingen 
större delen av dygnet vilket gjorde att det sociala livet påverkades negativt. Både 
patienter med gastrostomi och HPN undvek tillställningar där mat hade en central roll. 
Det kunde bero på att de kände sig annorlunda och de kände att de gjorde andra 
obekväma med sin närvaro. De flesta patienter som behandlades via gastrostomi eller 
HPN var beroende av andra för att administrera nutritionen vilket upplevdes som 
påfrestande. Oro och rädsla för komplikationer var vanligt förekommande eftersom 
dessa mestadels var besvärande och kunde vara allvarliga för patienterna. Störd sömn 
var något patienterna med gastrostomi eller HPN ofta upplevde på grund av 
behandlingen. Trots detta föredrog patienterna att behandlas nattetid för att känna en 
större frihet under dagen. Att en dag vara utan behandling var något som patienter med 
både gastrostomi och HPN hoppades på. 
 

Implikation 
 

Det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om att behandling via gastrostomi och 
HPN innebär en stor förändring i patienternas liv. Sjuksköterskan måste se hela 
patienten och inte bara fokusera på nutritionsstatus eller medicinskteknisk utrustning. 
Det är också viktigt att sjuksköterskan förbereder patienterna på hur behandlingen kan 
påverka livet fysiskt, psykiskt och socialt samt vilka problem de kan stöta på. Forskning 
har gjorts inom områdena gastrostomi och parenteral nutrition i hemmet. Dock är 
forskning som belyser vuxna patienters upplevelser av att nutrieras i hemmet via 
gastrostomi eller PN begränsad. Det behövs mer forskning på dessa områden för att 
sjuksköterskor ska kunna bemöta patienterna på ett bra sätt och kunna tillgodose 
patienternas omvårdnadsbehov. Mer kunskap för blivande sjuksköterskor och 
fortbildning för yrkesverksamma sjuksköterskor krävs för att de på ett professionellt sätt 
ska kunna förbereda patienten på den nya livssituationen.
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Publika-
tionsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2006 
Stor-
britannien 

Brotherton, 
A., Abbot, 
J., & 
Aggett, P. 

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

Syftet var att 
utforska hur 
matning via 
PEG påverkar 
det dagliga 
livet för vuxna 
patienter. 
Både ur 
patienters och 
anhörigas 
perspektiv. 

En kvalitativ tvärsnitts-
studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer. n = 34 (n = 
antalet deltagare).       
15 stycken vuxna 
patienter och 19 stycken 
vårdare. 
Inklusionskriterier var 
att vuxna patienter 
skulle nutrieras via PEG 
i hemmet. Deras vårdare 
inbjöds att delta i 
studien. Patienterna 
hade haft sin PEG 
mellan 2 månader till 9 
år och fyra månader. 

Att få mat via PEG kan leda till 
problem med kräkning, diarré och 
infektion i anslutning till PEG-området. 
En positiv kategori framkom och det 
var lättnad att inte behöva inta föda per 
os. De åtta negativa kategorier som 
framkom var saknad över att inte kunna 
äta och dricka, sociala tillfällen, störd 
sömn, begränsad förmåga att gå ut, 
begränsat klädval, svårigheter att hitta 
ett ställe att inta nutritionen, andras 
negativa attityder till matning via PEG 
och familjemedlemmarnas börda. 
Anhöriga skattade patientens livskvalité 
som sämre än vad patienten själv 
gjorde. 
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Slutsats Vetenskaplig 
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2006 
Stor-
britannien 

Chambers, 
A., 
Hennessy, 
E., & 
Powell-
Tuck, J. 

Longitudinal 
trends in 
quality of life 
after starting 
home 
parenteral 
nutrition: A 
randomised 
controlled 
study of 
telemedicine. 

Syftet var att 
definiera och 
kvantifiera 
förändringar 
av livskvalité 
efter att ha 
blivit utskriven 
med HPN och 
under det 
första året. 
Effekten 
telemedicin 
har på 
välmåendet har 
också 
studerats. 

Kvantitativ, prospektiv 
studie. n = 30. Dessa 
patienter 
randomiserades till en 
grupp med och en grupp 
utan telemedicin. 
Patienterna rekryterades 
till studien efter att de 
nyligen skrivits ut från 
sjukhus med HPN. För 
att mäta livskvalitén 
användes SF 36*. 
HAD* användes för att 
mäta ångest och 
depression. EQ-5D* 
användes för att mäta 
hälsotillståndet. 

Telemedicin hade ingen effekt, varken 
positiv eller negativ, på upplevelsen av 
livskvalitén för patienterna med HPN. 
Livskvalitén för patienter med HPN var 
mycket sämre i alla domäner inom SF 
36, vid jämförelser med 
normalpopulationen, då de skrevs ut 
från sjukhuset. Livskvalitén 
förbättrades under de första sex 
månaderna för patienter med HPN. 
Patienter med kroniska diagnoser och 
patienter som använde opioider hade 
negativa effekter på vissa delar av 
livskvalitén. 
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2006 
Holland 

Huisman-
de Waal, 
G., Naber, 
T., Shoon-
hoven, L., 
Persoon, 
A., 
Sauerwein, 
H., & van 
Achterberg, 
T. 

Problems 
experienced by 
patients 
receiving 
parenteral 
nutrition at 
home: Results 
of an open 
interview 
study. 

Syftet var att 
få insikt i de 
problem 
patienter med 
HPN upplever. 

Kvalitativ studie med 
öppna intervjuer. n = 48. 
Från början tillfrågades 
63 stycken. 
Inklusionskriterierna var 
vuxna patienter som 
erhöll HPN under 
perioden februari till juli 
2003. Patienterna hade 
haft HPN mellan en 
månad och 19 år. 

Patienter med HPN upplevde många 
problem, som främst hade psykosocial 
natur. De centrala problemen som 
framkom i studien var negativa 
känslor, fysiska problem, sociala 
begränsningar, beroende av andra, 
oförmåga att göra saker, 
komplikationer och problem med 
vårdpersonal. 
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Publika-
tionsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2006 
Stor-
britannien 

Jordan, S., 
Philpin, S., 
Warring, 
J., Cheung, 
W., & 
Williams, 
J. 

Percutaneous 
endoscopic 
gastrostomies: 
the burden of 
treatment from 
a patient 
perspective. 

Syftet var att 
förbättra 
förståelsen för 
patienters 
upplevelser av 
att nutrieras 
via PEG, och 
att undersöka 
strategier för 
att definiera, 
skildra och 
behandla 
patienters oro, 
problem och 
behov. 

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade 
intervjuer. Intervjuerna 
kompletterades med sju 
symptomspecifika 
frågor från GIQOL* 
samt SF12* vilka mäter 
livskvalitén. Ett 
strategiskt urval gjordes 
på vuxna som haft PEG 
i mer än 12 månader och 
hade förmåga att 
kommunicera och 
samtycka till studien. 
Rekrytering av deltagare 
fortsatte tills 
datamättnad uppnåtts.   
n = 20. 15 patienter 
hade med anhöriga vid 
intervjun. 

Tre huvudteman framkom i resultatet. 
Dessa var oundvikliga negativa 
effekter vid behandling med PEG, 
oförutsedda negativa effekter vid 
behandling med PEG och bördan av 
behandlingen. Patienterna ansåg att de 
levde tack vare behandling via PEG. 
Patienterna upplevde att deras liv 
dominerades av enorma krav. 
Livssituationen påverkades negativt av 
effekterna som uppstod vid matning via 
PEG. De negativa effekterna 
förstärktes av de tekniska problem som 
patienterna upplevde. 
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Publika-
tionsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2004 
Kanada 

Lehoux, P. Patients’ 
perspectives 
on high-tech 
home care: a 
qualitative 
inquiry into 
the user-
friendliness of 
four 
technologies. 

Syftet var att från 
ett 
patientperspektiv 
dokumentera hur 
graden av 
användarvänlighet 
av medicinsk 
teknologi 
påverkar 
integrerandet i 
patientens  privata 
och sociala liv. 

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade 
intervjuer med patienter 
(n = 16) och vårdare    
(n = 6) samt observation 
av sjuksköterskors 
besök hos patienterna  
(n = 16). Patienterna 
hade intravenös 
antibiotika behandling 
(n = 5), parenteral 
nutrition (n = 5), syrgas 
i hemmet (n = 3) och 
peritonealdialys (n = 3). 
Urvalet var strategiskt 
för att inkludera 
deltagare med olika 
socioekonomisk status, 
kön och ålder. 

Att behandlas i hemmet med 
intravenös antibiotika, parenteral 
nutrition, syrgas och peritonealdialys 
hade både negativa och positiva 
effekter på patienternas liv. Den 
tekniska utrustningen upplevdes sällan 
som användarvänlig. Accepterandet av 
teknologin var nära kopplat till 
förmågan att klara av att hantera 
utrustningen. Kroniskt sjuka patienter 
verkade mer angelägna om att klara av 
de tekniska delarna av behandlingen. 
Vissa av de tekniska och sociala 
problemen hanterades bra i hemmiljön, 
men utanför hemmet var det svårare. 
De flesta patienterna fann det svårt att 
behålla vanliga arbeten eftersom 
behandlingen kräver mycket tid. 
Vårdare fann att deras autonomi och 
sociala liv var begränsade. Patienterna 
tenderade att dra sig från sociala 
aktiviteter på grund av tekniska hinder 
och att de kände sig annorlunda.  

Grad I 

 
 
 



 

Tabell 2. Artikelöversikt       Bilaga II:6 
 

Publika-
tionsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2005 
Sverige 

Orrevall, 
Y., 
Tishelman, 
C., & 
Permert, J. 

Home 
parenteral 
nutrition: A 
qualitative 
interview 
study of the 
experiences of 
advanced 
cancer patients 
and their 
families. 

Syftet var att 
undersöka 
upplevelserna av 
HPN utifrån 
patienter med 
framskriden cancer 
och deras 
familjemedlemmars 
perspektiv. 

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade 
intervjuer. n = 24.       
13 stycken patienter och 
11 familjemedlemmar. 
Inklusionskriterierna var 
att patienterna skulle ha 
framskriden cancer och 
att de kunde tala 
svenska. Patienterna 
skulle haft ”allt-i-ett-
påsar” i mer än              
2 veckor, minst             
3 gånger i veckan med 
mer än 900 kcal per 
gång. 
Familjemedlemmarna 
rekryterades via 
patienterna. 

Den mest framträdande positiva 
funktionen av HPN var känslan av 
befrielse och säkerheten att 
nutritionsbehovet blev tillfredsställt. 
HPN hade en direkt och positiv 
effekt på livskvalité och på vikt, 
energinivå, styrka och aktivitet. Den 
mest negativa effekten av HPN 
beskrevs som begränsningar i 
familjelivet och i de sociala 
kontakterna för hela familjen. 
Fördelarna med behandlingen av 
HPN övervägde generellt 
nackdelarna. 
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Publika-
tionsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2005 
Holland 
 

Persoon, A., 
Huisman-de 
Waal, G., 
Naber, T., 
Schoonhoven, 
L., Tas, T., 
Sauerwein, 
H., et al. 

Impact of 
long-term 
HPN on daily 
life in adults. 

Syftet var att få 
insikt i vilka 
problem vuxna 
patienter som är 
beroende av 
långvarig HPN 
upplever. 

Kvalitativ studie med 
intervjuer och 
frågeformulär. 
Författarna gjorde först 
en pilotstudie för att 
veta vilka 
mätinstrument som 
skulle vara relevanta för 
denna studie. 
Mätinstrumenten 
skickades till 
patienterna 10 dagar 
före intervjun. 
Inklusionskriterierna 
var att det skulle vara 
vuxna patienter med 
HPN som var inskrivna 
i nutritionsteam på två 
universitetssjukhus i 
Holland. n = 48. 63 var 
inbjudna från början. 

Alla patienter hade flera fysiska 
problem som kunde kopplas till den 
underliggande sjukdomen. Andra 
problem som patienterna upplevde 
var svår fatigue, sömnstörningar, 
depression, försämrat socialt liv och 
sexuella störningar. Psykosociala 
problem som var relaterade till 
beroendet av HPN var de vanligast 
förekommande problemen i 
vardagen. Exempel på psykosociala 
problem var negativa förändringar i 
humör och känslor, brist på frihet, 
begränsningar i det sociala livet och 
att vara beroende av andra. 

Grad I 

 
 

 
 



 

Tabell 2. Artikelöversikt       Bilaga II:8 
 

Publika-
tionsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2006 
Italien 

Pironi, L., 
Paganelli, F., 
Lauro, A., 
Spinucci, G., 
Guidetti, M., 
& Pinna, A. 

Quality of life 
on home 
parenteral 
nutrition or 
after intestinal 
transplatation. 

Syftet var att 
jämföra den 
hälsorelaterade 
livskvalitén mellan 
patienter med HPN 
och patienter som 
genomgick en 
lyckad 
tarmtransplantation. 

Kvantitativ studie där 
mätinstrumentet SF 36* 
användes. 
Inklusionskriterierna var 
att patienterna skulle 
vara över 18 år, haft 
HPN i minst 9 månader 
eller 9 månader efter 
tarmtransplantationen 
och vara optimalt 
rehabiliterade, vilket 
innebar att de skulle ha 
ett heltidsarbete eller 
kunna sköta hemmet 
och familjen utan hjälp. 
n = 30. 18 patienter med 
HPN och 12 patienter 
med transplanterad 
tarm. Kontrollgruppen 
utgjordes av friska, 
vuxna matchande 
kontroller när det gäller 
ålder och kön. 

Värden på de fysiska 
komponenterna i SF 36 var sänkta 
på alla områden (fysisk 
funktionsförmåga, fysiska 
begränsningar av rollfunktionen, 
smärta) för patienter med HPN 
jämfört med kontrollerna. Värdet 
på den fysiska funktionsförmågan 
var sänkt för patienterna med 
transplanterad tarm. Den psykiska 
hälsan var normal för båda 
grupperna. Patienter med lyckad 
tarmtransplantation hade en bättre 
upplevde fysisk hälsa jämfört med 
patienter med HPN. 
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Publika-
tionsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2007 
Stor-
britannien 

Rogers, S., 
Thomson, 
R., O’Toole, 
P., & Lowe, 
D. 

Patients 
experience 
with long-term 
percutaneous 
endoscopic 
gastrostomy 
feeding 
following 
primary 
surgery for 
oral and 
oropharyngeal 
cancer. 

Syftet var att 
utforma, prova och 
granska ett PEG 
specifikt 
mätinstrument och 
relatera resultatet 
till hälsorelaterad 
livskvalité. 

Kvantitativ 
tvärsnittstudie där UW-
QOL* och ett eget 
utformat PEG specifikt 
frågeformulär användes. 
Inklusionskriterierna var 
att patienterna skulle 
vara vid liv och 
sjukdomsfria samt att de 
behandlats primärt med 
kirurgi för cancer i mun 
och svalg mellan 1992 
och juni 2004.  
344 stycken tillfrågades 
från början. n = 243. 
193 stycken hade aldrig 
haft PEG som en del i 
behandlingen,  
30 stycken hade inte sin 
PEG kvar och  
20 stycken hade 
fortfarande sin PEG. 

Patienterna med PEG rapporterade 
signifikant lägre poäng på alla UW-
QOL domäner jämfört med 
patienter som inte hade haft PEG 
eller hade tagit bort sin PEG. 
Patienter med PEG upplevde också 
mycket sämre hälsorelaterad 
livskvalité. De största problemen 
med PEG var inte obehag, läckage 
eller stopp i PEG-sonden, utan 
störningar i familjelivet, intima 
relationer, sociala aktiviteter och 
fritidsintressen. 
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2004 
USA 

Silver, J. The lived 
experience of 
home total 
parenteral 
nutrition: An 
online 
qualitative 
inquiry with 
adults, 
childern, and 
mothers. 

Syftet var att 
beskriva korttarm 
patienters 
upplevelser av 
total parenteral 
nutrition i 
hemmet. 

Kvalitativ, 
fenomenologisk studie. 
Tre semistrukturerade, 
öppna djupintervjuer 
gjordes via Internet 
under en 5 månaders 
period. 
Inklusionskriterier var 
att deltagarna skulle 
erhållit HTPN i över ett 
år, ha en korttarm- 
relaterad sjukdom som 
huvudindikation för 
HTPN och ha tillgång 
till egen dator. n = 12.   
6 stycken var vuxna 
som haft HTPN mellan 
2-8 år, 3 stycken var 
barn som haft HTPN 
sedan födseln och 
barnens mammor. 

Patienterna uppskattade fördelarna 
med att HTPN räddar livet på dem 
och de uttalade förbättringar i deras 
förmåga att fungera i vardagen. 
Trots detta upplevde de många 
fysiska och psykiska påfrestningar, 
speciellt i början av HTPN 
behandlingen. Sex huvudteman 
framkom i resultatet och dessa var 
bekräftelse av livet, 
infusionsrelaterade komplikationer, 
livsstilsanpassningar, egenvärde, 
isolering och matintag. I de flesta 
teman upplevde deltagarna 
liknande bekymmer och reaktioner. 
Men i temat om matintag skiljde 
det sig mellan vuxna och barn. 
Vuxna upplevde känslor av 
konstant hunger och de hade svårt 
att hålla sig till dietrestriktionerna. 
Barnen däremot saknade begäret av 
att inta föda per os. 
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2006 
USA 

Winkler, M., 
& Wetle, T. 

A pilot study 
of a qualitative 
interview 
guide for 
quality of life 
in home 
parenteral 
nutrition 
patients. 

Syftet var att 
pilottesta en 
kvalitativ 
intervjuguide som 
var designad för 
att få en djup 
förståelse av 
patienters 
upplevelser av 
HPN och att 
utforska meningen 
av mat och att äta 
samt hur HPN 
påverkar 
livskvalitén ur ett 
patientperspektiv. 

Kvalitativ, 
fenomenologisk 
pilotstudie med djupa, 
semistrukturerade 
intervjuer. 
Inklusionskriterierna var 
att deltagarna skulle 
vara över 18 år, få HPN 
sekundärt till 
underliggande gastro-
intenstinal svikt eller 
sjukdom och haft HPN i 
mindre än 3 år. n = 3. 
Lämpliga patienter blev 
inbjudna och ett urval 
på 3 st kvarstod. 

Alla deltagare upplevde att HPN 
hade räddat livet på dem. I början 
av behandlingen oroade deltagarna 
sig väldigt mycket. Men efter en tid 
blev behandlingen en del av 
vardagen. Livskvalitén upplevdes 
som relativt god och de uppskattade 
att de kunde bo kvar hemma. 
Deltagarna kände sig trygga med 
HPN eftersom näringsbehovet blev 
tillfredsställt. Trots att deltagarna 
var nöjda med behandlingen 
hoppades de att de en dag skulle 
vara utan behandling.  
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*  EQ-5D mäter hälsa och hälsorelaterad livskvalitet hos patienter. 

GIQOL = Gastrointestinal Quality of Life. GIQOL mäter livskvaliten. 
HAD = Hospital Anxiety and Depression Scale. HAD mäter ångest och depression. 
SF 36 = Short Form 36. SF 36 mäter fysisk och psykisk hälsa. 
SF 12 = Short Form 12. SF 12 är en kortare version av SF 36 och mäter fysisk och psykisk hälsa. 
UW-QOL = The University of Washington Quality of Life Questionaire. UW-QOL mäter hälsorelaterad livskvalitet. 


