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Sammanfattning 
Patienter med demenssjukdom får allt eftersom sjukdomen progredierar allt svårare 

att äta. I demenssjukdomens senare skede kan patienten sluta äta helt. Dels på grund 

av sväljningssvårigheter, dels på grund av att patienten inte längre känner någon 

hunger eller törst. På grund av patientens avancerade demens kan komplexa 

beslutssituationer kring enteral nutrition uppstå där anhöriga och sjuksköterskor 

deltar. Syftet med studien var att beskriva anhörigas och sjuksköterskors upplevelser 

av beslutsprocessen kring enteral nutrition till patienter med avancerad demens. En 

litteraturstudie gjordes och resultatet baseras på tio vetenskapliga artiklar. Analyserna 

utmynnade i följande teman. För anhöriga: att behöva kunskap, att vara delaktig vid 

beslut och att leva med beslutet. För sjuksköterskor: att vara en del av teamet, att 

vägleda de anhöriga och att bli emotionellt påverkad. Resultatet visar att anhöriga 

behöver mer kunskap om för- och nackdelar med enteral nutrition vid avancerad 

demens samt vägledning av sjuksköterskan för att lättare känna delaktighet vid beslut 

om enteral nutrition till patienten. Sjuksköterskor som har tillräcklig kunskap om 

enteral nutrition vid avancerad demens samt känner sig som en del av teamet vid 

beslut har lättare att vägleda och stötta de anhöriga i beslutsprocessen. Vidare 

forskning kring anhörigas och sjuksköterskors delaktighet vid beslut om enteral 

nutrition till patienter med avancerad demens behövs för att kunna ge en god 

personcentrerad omvårdnad och minska patientens lidande. 
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Abstract 

As the dementia progress patients get more difficulties to eat. In the later stages of the 

dementia the patient may completely stop eating. Partly because of swallowing 

difficulties, and partly because the patient no longer feels any hunger or thirst. 

Because of the patients advanced dementia complex decision-making processes 

concerning enteral nutrition may occur where relatives and nurses are involved. The 

aim of the study was to describe the relatives 'and nurses' experience of the decision-

making process concerning enteral nutrition for patients with advanced dementia. A 

literature study was done and the result is based on ten scientific articles. The analysis 

resulted in the following themes. For relatives: to need knowledge, to participate in 

decision-making and to live with the decision. For nurses: to be part of the team, to 

guide the families and to be emotionally affected. The results show that relatives need 

more knowledge about the advantages and disadvantages of enteral feeding in 

advanced dementia and guidance of nurses to more easily feel involved in decision-

making concerning enteral nutrition to the patient. Nurses who have sufficient 

knowledge of enteral nutrition in advanced dementia, and feel like a part of the team 

during the decision-making process are easier to guide and support the families in the 

decision-making process. Further research into relatives 'and nurses' participation in 

decision-making concerning enteral nutrition for patients with advanced dementia is 

needed to provide a good person-centred care and to reduce patient suffering. 
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Inledning 

Demens är en progressiv sjukdom som så småningom leder till att patienten blir 

oförmögen att fatta beslut. Som ett resultat av detta kan komplexa situationer 

uppkomma för anhöriga och sjuksköterskor kring beslut om enteral nutrition när 

patienten inte längre kan äta (Buiting, Clayton, Butow, van Delden & van der Heide, 

2011). Enteral nutrition vid avancerad demens rekommenderas inte som 

standardbehandling på grund av att riskerna bedöms vara större än fördelarna 

(Socialstyrelsen, 2016a; Volkert et al., 2015). 

Patientens autonomi bör respekteras genom att i möjligaste mån ta reda på hens 

önskemål (Best, 2010). Värderingar och normer, så som syn på människan eller vilka 

behandlingar som är lämpliga, är sällan enkla och okomplicerade utan kräver ofta en 

aktiv etisk reflektion med den demenssjuke i centrum. God livskvalité är ett 

övergripande mål för omvårdnad av patienter med demenssjukdom (Statens beredning 

för medicinsk och social utvärdering (SBU), 2006). Enligt internationella jämförande 

studier har Sverige stor förbättringspotential ifråga om hur hälso- och sjukvårdens 

personal bemöter och behandlar äldre personer (Socialstyrelsen, 2015). 

Det finns ungefär 160 000 personer med demenssjukdom i Sverige (Socialstyrelsen, 

2014). Risken att insjukna i demenssjukdom ökar med stigande ålder. Varje år 

insjuknar drygt 25 000 personer och ungefär lika många dör i sjukdomen. Fram till år 

2050 förväntas antalet personer med demenssjukdom nästan fördubblas 

(Socialstyrelsen, 2014).  

Det är därför av intresse att undersöka anhörigas och sjuksköterskors upplevelser av 

beslut kring enteral nutrition till patienter med avancerad demens.  

 

Bakgrund 

 

Personcentrerad vård och omvårdnad 

Personcentrerad vård är ett begrepp för att beskriva god vård och en vård som utgår 

från individens behov, önskemål och livssituation (Sjögren, 2013). Centrala 

komponenter i personcentrerad vård är att se patientens förståelse och erfarenheter av 

sin situation och hens deltagande vid beslut (Olsson, Jakobsson Ung, Swedberg & 

Ekman, 2012). Synliggörandet och bekräftandet av att personen är i centrum, liksom 

att försöka sätta sig in i den andres situation och se världen utifrån personens 

synvinkel är kärnan i personcentrerad vård (Ekman et al., 2011; Olsson et al, 2012). 

Viktigt att notera att delat beslutsfattande inte är det samma som personcentrerad 

vård. Delat beslutsfattande kan beskrivas som en teknik som ger en gemensam grund 



 

 2 

vid diskussioner kring olika alternativ, vilket kan vara en del i personcentrerad vård 

(Olsson et al., 2012). 

Personcentrerad vård har sina rötter i det holistiska paradigmet, vilket innebär att 

människor måste ses i deras helhet både biologiskt och psykosocialt (Olsson et al., 

2012). En personcentrerad omvårdnad kräver god kännedom om personens intressen 

och behov, men också viljan att göra det lilla extra som förgyller tillvaron för andra. 

Personcentrerad omvårdnad kan sägas vara en medmänsklig dygd, ett humanistiskt 

sätt att vara mot andra (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Personcentrerad vård är en modell som gör att patienten tar en aktiv roll i sin 

vårdprocess istället för att vara en passiv mottagare (Ekman et al., 2011). 

Utgångspunkten för att personen ska vara aktiv och delaktig i sin egen vård ligger i att 

det finns en relation mellan sjuksköterskan och patienten (Willman, 2012). Denna 

relation är en förutsättning för kommunikation, där sjuksköterskans roll är att aktivt 

lyssna. En annan grundförutsättning för relationen ligger i ordet tillit. Om det finns 

tillit i relationen kan sjuksköterskorna kommunicera, informera och undervisa med 

målsättningen att vården ska vara personcentrerad och att patienten skall vara delaktig 

(Willman, 2012). 

Då upplevelsen av att vara en person som känner, tänker och handlar hotas vid 

demenssjukdom är utgångspunkten i god personcentrerad demensvård, att personen 

själv är gömd bakom sjukdomen och att de närstående och vårdpersonal kan hjälpa till 

att stärka personen och dennes bild av sig själv (Sjögren, 2013). 

 

Tom Kitwood anses vara den första som beskrev hur det teoretiska och filosofiska 

begreppet ”personhood” kunde omsättas i praktisk demensvård. Han förklarade 

begreppet genom att beskriva dess motsats, ett destruktivt sätt att bemöta personer 

med demenssjukdom som var vanligt i slutet av 1900-talet. Kitwood poängterar att all 

god personcentrerad vård börjar med att skapa goda relationer och att relationer ska 

prioriteras lika högt som att utföra arbetsuppgifter (Kitwood, 1997). Dawn Brooker 

har vidareutvecklat Kitwoods arbete med den så kallade VIPS- modellen. Modellen är 

ett verktyg för att omsätta idéerna om personcentrerad vård i praktisk demensvård. 

Byggstenarna i modellen är att alla människor som är involverade värderas och 

respekteras (Valuing people), vården individualiseras (Individualise care), personens 

syn på vården, världen och sig själv respekteras (Personal perspectives) och 

skapandet av en positiv social miljö (Social Environment) (Sjögren, 2013). 

Det personcentrerade synsättet förväntas leda till hälsa, ökat välbefinnande och 

tillfredställelse inte bara för personer i behov av vård och deras närstående utan även 

för vårdpersonal (Sjögren, 2013). 

 

Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson beskriver lidande som något som enbart är av 

ondo och har i sig självt ingen mening. Lidandet ses av henne som en kamp mellan 

det goda och det onda och mellan lidande och lust. Lidandet är en kamp för 

människans värdighet och hens frihet att vara människa (Eriksson, 1994). 
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Lidande innebär enligt Eriksson (1994) ett kval, en plåga, en vånda och en smärta. Då 

den lidande människan berättar eller uttrycker sitt lidande gör hen det med anspråk på 

att hens lidande skall bekräftas, annars ifrågasätts hens trovärdighet.  

I vården förekommer enligt Eriksson (1994) tre olika former av lidande: 

sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Att sjukdom och behandling kan 

åstadkomma lidande för patienten är väl känt. Detta sjukdomslidande kan ibland vara 

oundvikligt men kan ofta reduceras genom adekvat behandling och omvårdnad 

(Eriksson, 1994). Vårdlidandet orsakas av vården själv och kan till exempel ske när 

vårdpersonal kränker patientens värdighet, utövar makt och inte ger den vård som 

behövs. Att kränka en patients värdighet innebär att frånta hen möjligheten att helt 

och fullt vara människa. Till den mänskliga värdigheten hör frihet att välja och rätten 

att skydda sig mot intrång (Eriksson, 1994). Livslidandet däremot anses tillhöra livet 

självt och följer en människa genom livet. Livslidandet kan inte undvikas vid 

demenssjukdom utan måste bestå livet ut (Eriksson, 1994). 

 

 

Autonomi och självbestämmande 

Begreppet autonomi kommer från grekiskans autos och nomos som betyder själv och 

lag. Begreppet förknippas med självbestämmande och oberoende. Rättigheten att leva 

sitt liv som man vill eller önskar. Människan har autonomi i varierande grad 

(Sandman & Kjellström, 2013). Att respektera någons autonomi innebär att personen 

har rätt att ha en åsikt, göra val och agera utifrån sin övertygelse (Best, 2010).  

Med att ta beslut menas att någon av egen fri vilja kan välja mellan olika valbara 

alternativ (Tallberg, Stormoen, Almkvist, Eriksdotter & Sundström, 2013). År 2015 

kom patientlagen (SFS 2014:821) som ska stärka och tydliggöra patientens ställning, 

främja patientens identitet, självbestämmande och delaktighet. Det ger en 

perspektivförflyttning som innebär att makten förskjuts från den medicinska 

professionen till patienten. Kravet på samtycke från patienten förtydligas och Hälso- 

och sjukvård får inte ges utan patientens samtycke. Om en patient avstår från vård och 

behandling ska hen få information om vilka konsekvenser det kan få. Samtycke till 

fortsatt vård kan när som helst tas tillbaka (SFS 2014:821).  

 

För att undvika att anhöriga och vårdpersonal ställs inför svåra beslut kring enteral 

nutrition till patient med avancerad demens kan det vara av värde att redan under 

demenssjukdomens tidiga skede diskutera detta med den dementa patienten (Best, 

2010). Patientens önskemål bör antecknas i journalen och när demenssjukdomen 

progredierat och patienten inte längre kan besluta själv bör dessa önskemål 

respekteras (Best, 2010). 
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Demens och nutrition 

Demens är ett samlingsnamn för olika sjukdomar som påverkar hjärnan. Ett 

gemensamt kännetecken vid demenssjukdom är att minnes- och den kognitiva 

funktionen blir nedsatt på grund av att nervceller dör (Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering (SBU), 2006). Med avancerad demens menas i 

denna litteraturstudie demenssjukdomens slutstadium. Detta stadium kan enligt 

Gillick och Mitchell (2002) pågå allt från några månader upp till tre år. 

En patient med demenssjukdom i sjukdomens slutskede har nedsatt eller saknar 

kognitiv förmåga och hen måste lita till andra när det gäller omvårdnad (Gillick & 

Mitchell 2002). Många av patienterna har en liten eller saknar helt verbal förmåga, 

har svårt att känna igen anhöriga, kan ha både urin och faeces inkontinens, har svårt 

att röra sig och är ofta sängbundna (Arinzon, Peisakh & Berner, 2008). Bland äldre 

ses ofta viktförlust i samband med progredierande sjukdom som demens. Den första 

signalen på att en patient håller på att utveckla undernäring är viktnedgång (Arinzon 

et al., 2008). Den vanligaste formen av undernäring är en kombination av energi- och 

proteinbrist (Christensson, Ödlund Olin & Unosson, 2007). Alltför litet intag av föda 

är vanligt förekommande vid demens och kan uppträda redan innan diagnos är satt 

och kan uppkomma under sjukdomens förlopp (Candy, Sampson, & Jones, 2009). 

Orsakerna till minskat näringsintag är varierande. Den dementa patienten kan ha svårt 

att känna igen mat, tappa matlusten och utveckla sväljningsproblem som gör att hen 

hostar och aspirerar ner mat, saliv och maginnehåll i lungorna (Candy et al., 2009).  

Muskelfunktionen kan vara försämrad vilket medför att patienten får svårt att föra 

handen till munnen och har svårt att tugga (Gillick & Mitchell 2002). Patienter som 

behöver hjälp med att äta konsumerar mindre mat. En annan förklaring till minskat 

matintag kan vara förändringar i munhålan och svampinfektioner i munnen 

(Christensson et al., 2007). Det är vanligt att demenspatienter tappar intresset för mat. 

Detta ska inte förväxlas med depression. Vanligaste orsaken till ointresset för mat är 

att patienten inte längre känner någon hunger eller törst (Gillick & Mitchell 2002). 

Socialstyrelsens rekommendationer för vård och omsorg om personer med 

demenssjukdom i livets slutskede är att sondmatning kan erbjudas i undantagsfall 

(Socialstyrelsen, 2016). 

European Society of Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN) anger i sina riktlinjer 

för nutrition vid demens att varje beslut för eller emot enteral nutrition ska tas på 

individuell basis med respekt för den generella prognosen och patientens 

förutsättningar. Rekommendationen är att inte starta enteral nutrition vid avancerad 

demens (Volkert et al., 2015). 

 

Två metoder som är vanliga att administrera enteral nutrition är via nasogastrisk sond 

och via perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG) (Candy et al., 2009). Enteral 

nutrition kan administreras som: bolusdos av vätska eller genom infusioner både med 
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och utan pump (Pancorbo-Hidalgo, Garcia-Fernandez & Ramírez-Pérez, 2001). 

Patienter som får enteral nutrition kan drabbas av en rad biverkningar och 

komplikationer som diarré, kräkningar, obstipation, sår i näsan, hosta, aspiration till 

lungorna, hyperglykemi, förändringar i elektrolytbalansen, sondlägesförändringar och 

stopp i sonden (Pancorbo-Hidalgo et al., 2001). Hälften av alla patienter som får 

nutritionssond råkar ut för sondlägesförändringar eller stopp i sonden så att den måste 

korrigeras eller bytas ut (Pancorbo-Hidalgo et al., 2001). Dessa komplikationer kan, 

enligt Eriksson (1994) omvårdnadsteori, var för sig eller tillsammans leda till 

vårdlidande. 

 

Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor ska 

omvårdnad  ha en etisk dimension och varje sjuksköterska har ett moraliskt ansvar för 

sina bedömningar och beslut. Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är 

att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). 

 

Problemformulering 

I patientlagen står att alla patienter ska vara delaktiga i vad som händer i 

omvårdnaden. Patienter med avancerad demens kan inte ta beslut om sin egen vård. 

Därför har vi valt att titta närmare på hur beslut kring nutritionssond till patienter med 

avancerad demens upplevs av sjuksköterskor och anhöriga. 

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva anhörigas och sjuksköterskors upplevelser 

av beslutsprocessen kring enteral nutrition till patienter med avancerad demens. 

 

Metod 

Litteraturstudien genomfördes enligt Forsberg & Wengström (2013). Vetenskapliga 

artiklar söktes, granskades och analyserades på ett systematiskt sätt för att uppnå en 

djupare kunskap inom valt ämne. 

 

Datainsamling 

Litteraturstudien inleddes med ostrukturerade sökningar i olika databaser för att se om 

det fanns aktuell forskning inom det tänkta problemområdet. Därefter formulerades 

syftet. Utifrån litteraturstudiens syfte och det som framkommit i de ostrukturerade 

sökningarna formulerades sökord (Bilaga A). 
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Därefter gjordes strukturerade sökningar i databaserna PubMed, CINAHL och 

PsycINFO. Dessa databaser valdes för att de enligt Forsberg & Wengström (2013) 

innehåller vetenskapliga artiklar inom omvårdnadsområdet. Vid de första sökningarna 

sattes tidsgränsen för publicering till fem år, men på grund av för få relevanta träffar 

utökades tidsgränsen till tio år. 

Inklusionskriterier för artiklarna var: Vetenskapliga originalartiklar publicerade de 

senaste tio åren, som svarade på syftet, hade abstrakt tillgängliga och var skrivna på 

engelska. Artiklarna skulle även vara av minst medelhög vetenskaplig kvalitet i 

enlighet med Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011). Artiklar som inte hade ett etiskt 

resonemang exkluderades.  

I PubMed användes MeSH-termer, i CINAHL användes CINAHL Headings och i 

PsycINFO Thesaurus. Ämnesorden som användes i PubMed och CINAHL var 

”enteral nutrition” och ”dementia”. I PsycINFO användes ämnesorden ”nutrition” och 

”dementia”. Fritextorden ”enteral feeding” och ”tube feeding” användes som tillägg 

till ämnesorden i alla databaserna för att utvidga sökningen (Bilaga A). Booleska 

operatorn AND användes för att begränsa sökningen och OR för att utvidga 

sökningen (Willman et al., 2011). För detaljerad sökhistorik se Bilaga B. 

 

Artikelsökning i PubMed 

Sökningen resulterade i 100 artiklar. Samtliga titlar lästes. De artiklar vars titlar 

tydligt angav att artikeln inte motsvarade litteraturstudiens syfte exkluderades. Av de 

25 titlar som verkade svara mot syftet lästes abstrakten. Sju artiklars abstrakt hade ett 

resultat och en slutsats som svarade mot syftet och valdes därmed ut för vidare 

granskning. En av de sju artiklarna visade sig handla om medborgares inställning till 

enteral nutrition och exkluderades därmed för att den inte svarade mot 

litteraturstudiens syfte.  

 

Artikelsökning i CINAHL 

Sökningen resulterade i 44 artiklar. Samtliga titlar lästes. De artiklar med titlar som 

tydligt angav att artikeln inte motsvarade litteraturstudiens syfte exkluderades. Av de 

28 titlar som verkade svara mot syftet lästes abstrakten. En artikels abstrakt hade ett 

resultat och en slutsats som svarade mot syftet och valdes därmed ut för vidare 

granskning. 

 

Artikelsökning i PsycINFO 

Sökningen resulterade i 138 artiklar. Samtliga titlar lästes. De titlar som tydligt angav 

att artikeln inte motsvarade litteraturstudiens syfte exkluderades. Av de 18 titlar som 

verkade svara mot syftet lästes abstrakten. Två artiklars abstrakt hade ett resultat och 

en slutsats som svarade mot syftet och valdes därmed ut för vidare granskning. 
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Några artiklar framkom i flera databaser. Detta medför att det finns dubbletter 

medräknade i sökhistoriken. Dubbletterna inkluderades i den första sökningen de 

uppstod i. Genom sökning i utvalda artiklars referenser framkom en intressant artikel 

som inte framkommit vid tidigare sökningar i databaser. Artikelns resultat svarade 

mot denna litteraturstudies syfte. Därför gjordes bedömningen att inkludera den i 

studien. Detaljerad sökhistorik presenteras i Bilaga B. 

Elva artiklar valdes ut och granskades. En av de granskade artiklarna svarade inte mot 

syftet och exkluderades. De 10 utvalda artiklarna lästes noggrant igenom och 

granskades enligt bedömningsmallar för kvalitativa och kvantitativa studier (Willman 

et al., 2011). För att öka pålitligheten granskades artiklarna först av författarna var för 

sig och sedan jämfördes resultaten. Artiklarna poängsattes utifrån bedömningsmallen 

och räknades samman och gavs en procentsats som resulterade i hög, medel och låg 

kvalitet. Hög kvalitet motsvarade över 75 procent och medel kvalitet över 50 procent. 

Fyra artiklar var av hög kvalitet och sex artiklar var av medel kvalitet. Fyra artiklar 

var kvalitativa, fem artiklar var kvantitativa och en artikel hade mixad metod. 

Artikeln med mixad metod kvalitetsgranskades både enligt kvalitativ metod och 

kvantitativ metod. Poängen från de båda granskningarna jämfördes för att få fram 

kvaliteten på artikeln. 

 

Databearbetning 

Databearbetningen utfördes enligt Forsberg och Wengström (2013). Artiklarna 

sammanställdes i artikelöversikter (Bilaga C). Därefter lästes artiklarnas resultat 

individuellt och gemensamt flera gånger. Hälften av artiklarna handlade om anhörigas 

upplevelser och hälften handlade om sjuksköterskors upplevelser, därför gjordes två 

analyser. Det som i varje artikel svarade mot syftet markerades. Sedan jämfördes och 

analyserades den markerade textens innehåll gemensamt. Likheter och skillnader 

identifierades, mönster kunde urskiljas som ledde till indelning i olika kategorier. 

Kategorierna för anhöriga var kunskap och behov av information, delaktighet vid 

beslut och att ångra beslutet. Kategorierna för sjuksköterskors upplevelser var: att ge 

god vård, sjuksköterskans roll i beslutsprocessen, kommunikationen med läkaren, att 

vägleda anhöriga, att bli emotionellt påverkad och bristande kunskap. Efter 

ytterligare kondensering utmynnade kategorierna i följande teman. För anhöriga: att 

behöva kunskap, att vara delaktig vid beslut och att leva med beslutet. Temana för 

sjuksköterskor var: att vara en del av teamet, att vägleda de anhöriga och att bli 

emotionellt påverkad.  
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Forskningsetiska överväganden 

All forskning som avser människor och biologiskt material från människor styrs i 

Sverige av Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). 

Lagen är till för att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet 

vid forskning. Enligt lagen ska mänskliga rättigheter beaktas. Forskning får endast 

godkännas om riskerna för forskningspersonerna är mindre än det vetenskapliga 

värdet. Forskningspersonernas hälsa, säkerhet och personliga integritet ska tas i 

särskilt beaktande. Lagen kräver att forskningspersonen får information om 

forskningens syfte, metoder, eventuella risker och vem som är huvudman för 

forskningen. Deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas (SFS 2003:460). 

Helsingforsdeklarationen (WMA, 2013) tillhandahåller internationella riktlinjer som 

rör forskningsetik. Deklarationen innehåller liknande regler för forskningsetik som 

SFS 2003:460. Helsingforsdeklarationen anger dessutom att forskning endast får 

utföras av personer som har kompetens för det (WMA, 2013). I litteraturstudien har 

nio av tio resultatartiklar blivit etiskt godkända. En artikel har ett etiskt resonemang 

men anger att etiskt godkännande ej behövdes på grund av att inga patienter deltog.  

Resultat 

 

Anhörigas upplevelser 

 

Att behöva kunskap 

Anhöriga upplevde att deras kunskap om för- och nackdelar med enteral nutrition vid 

avancerad demens var otillräcklig. Kunskapsbristen ledde till motstridiga känslor när 

beslut om nutrition till patienten skulle tas (Hanson et al., 2011; Kwok, Twinn & Yan, 

2006; Snyder, Caprio, Wessel, Chang Lin & Hanson, 2013). Samtidigt som de ansåg 

att assisterade måltider var att föredra för att bibehålla det sociala kring måltiden var 

de rädda att patienten skulle få i sig för lite näring, få komplikationer på grund av 

aspiration och uppleva obehag av att bli matad (Hanson et al., 2011; Snyder et al., 

2013). En del anhöriga trodde att nutritionssond skulle leda till ökad livskvalitet och 

livslängd men samtidigt var de rädda att patienten skulle förlora oberoendet och 

värdigheten samt få minskad omvårdnadstid (Snyder et al., 2013).  

 

Att vara delaktig vid beslut 

Det var läkaren som hade det medicinska ansvaret att besluta om enteral nutrition men 

de anhöriga upplevde ofta att de hade ett stort ansvar vid beslutet (Hanson et al., 

2011; Kwok et al., 2006; Teno, Mitchell, Kuo, Gozalo, Rhodes, Lima & Mor, 2011). I 

en av studierna hade en tiondel av de anhöriga diskuterat enteral nutrition med läkaren 
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eller patienten (Kwok et al., 2006). En del anhöriga upplevde att deras åsikt vägde 

tyngre än både läkarens och patientens önskan (Kwok et al., 2006). Anhöriga 

upplevde ibland att de inte hade någon diskussion med någon i det medicinska teamet 

om enteral nutrition och  vilka olika alternativ som fanns att tillgå (Bentur, Sternberg, 

Shuldiner & Dwolatzky, 2014; Hanson et al., 2011; Teno et al., 2011). De kunde 

också uppleva att läkaren försökte påverka deras beslut till att gå med på att sätta en 

nutritionssond eller PEG för att underlätta för personalen att mata patienten (Teno et 

al., 2011).  

Anhöriga till patienter med avancerad demens som fick tillgång till 

informationsmaterial om demens och nutrition upplevde att diskussionerna med 

läkaren ökade (Hanson et al., 2011; Snyder et al., 2013). De ställde fler frågor om 

fördelar och risker med enteral nutrition när de hade mer kunskap. Den ökade 

kunskapen ledde till att deras osäkerhet om vilket beslut som var bäst för patienten 

minskade (Hanson et al., 2011; Snyder et al., 2013).  

 

Att leva med beslutet 

Anhöriga kunde uppleva att patienten fick sämre livskvalitet när nutritionssond var 

satt (Bentur et al., 2014; Teno et al., 2011). En del av de patienter som fick 

nutritionssond eller PEG fick lugnande läkemedel eller hölls fastspända för att 

förhindra att sonden drogs ut (Teno et al., 2011). Anhöriga till sondbärare som 

vårdades i hemmet upplevde en tyngre vårdbörda än de som inte hade nutritionssond 

(Bentur et al., 2014). Trots den tyngre vårdbördan och upplevelsen av sämre 

livskvalitet för den demenssjuke kände en stor del av de anhöriga att läkaren 

rekommenderat rätt behandling för patienten (Bentur et al., 2014). 

 

Sjuksköterskors upplevelser 

 

Att vara en del av teamet 

När patientens tillstånd gjorde att patienten inte själv kunde uttrycka sin vilja såg 

sjuksköterskorna det som sin roll att vara patientens representant (Bryon, Gastmans & 

Dierckx de Casterlé, 2010; 2012; Tsaloglidou, Rammos, Kiriklidis, Zourladani & 

Matziari, 2007). Sjuksköterskor beskrev att de genom sin nära och unika kontakt med 

patienten hade en viktig roll att förmedla sin uppfattning om vad som var bäst för 

patienten, angående enteral nutrition, till läkare och anhöriga (Bryon et al., 2010; 

2012). Sjuksköterskor upplevde sig ofta vara de som tog initiativ till att något måste 

göras åt patientens nutritionsproblem. De kontaktade då läkaren och patientens 

anhöriga och informerade dem om patientens nutritionsstatus (Bryon et al., 2010; 

2012; Lopez, Amella, Mitchell & Strumpf, 2010; Tsaloglidou et al., 2007). I vissa fall 

gav sjuksköterskorna informationen till avdelningssjuksköterskan som i sin tur tog 

upp diskussionen med läkaren. Dessa sjuksköterskor upplevde att de inte hade något 
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personligt ansvar i besluten om enteral nutrition. De yngre sjuksköterskorna upplevde 

det som en trygghet att det fanns någon bakom dem som fattade beslut (Tsaloglidou et 

al., 2007). Sjuksköterskor kunde uppleva att de hade ett indirekt deltagande vid beslut 

om enteral nutrition. De ansåg att beslutet var läkarens ansvar (Bryon et al., 2010; 

Lopez et al., 2010; Tsaloglidou et al., 2007). 

 

Kommunikationen mellan läkare och sjuksköterskor och deras inställning till varandra 

påverkade sjuksköterskorna. Om klimatet var öppet och läkaren tog sig tid att lyssna 

på sjuksköterskornas uppfattning om ”god vård” för patienten kände de sig 

respekterade och hade därmed lättare att acceptera beslutet om enteral nutrition även 

om det var emot deras uppfattning (Bryon et al., 2010; 2012).  

En del sjuksköterskor försökte ibland att påverka läkaren att ta ett beslut om enteral 

nutrition i en viss riktning genom sitt sätt att framföra informationen om patientens 

tillstånd på (Bryon et al., 2010; 2012). Om läkaren tog beslut om enteral nutrition utan 

att sjuksköterskorna kände sig delaktiga kunde det leda till att sjuksköterskorna 

försökte påverka beslutet genom att ta upp diskussionen igen med läkaren eller 

försöka påverka patientens anhöriga att upphäva beslutet (Bryon et al., 2010; 2012).  

Om beslutet gick emot sjuksköterskornas uppfattning om vad som var bäst för 

patienten försökte de genom sin övriga omvårdnad fortsätta att ge patienten så god 

vård som möjligt. Att erbjuda mat för att patienten skulle få känna smaken ansågs 

också som värdefullt för patientens välbefinnande (Bryon et al., 2010; 2012). 

Sjuksköterskor kunde uppleva att deras kunskap om den vetenskapliga evidensen 

gällande enteral nutrition till patienter med avancerad demens var bristfällig (Lopez et 

al., 2010; Tsaloglidou et al., 2007). De beskrev att de hade för lite erfarenhet eftersom 

de aldrig eller sällan deltog vid beslut om enteral nutrition till patienter med 

avancerad demens. Denna brist på kommunikation med läkaren hindrade dem att 

utveckla sin kompetens (Tsaloglidou et al., 2007). Andra sjuksköterskor med lång 

yrkeserfarenhet eller med utbildning i palliativ vård kände sig mer bekväma med att 

delta i beslut om enteral nutrition (Lopez et al., 2010; Valentini et al., 2014 ).  

 

Att vägleda de anhöriga 

Sjuksköterskorna hade ofta en nära kontakt med patientens anhöriga. Det var de som 

informerade de anhöriga om patientens tillstånd och olika behandlingsalternativ. 

Sjuksköterskorna vägledde de anhöriga genom beslutsprocessen och fungerade som 

budbärare mellan de anhöriga och läkaren (Bryon et al., 2010; 2012). Ibland upplevde 

sjuksköterskorna att deras uppfattning om bästa möjliga vård för patienten inte stämde 

överens med de anhörigas uppfattning. Det kunde bero på att de anhöriga inte insåg 

hur sjuk den dementa patienten var. Sjuksköterskorna kunde då försöka att hjälpa dem 

att förstå genom att informera dem om demenssjukdomens förväntade progress eller 

att låta de anhöriga mata den demenssjuke för att på så sätt få insikt och därigenom 

förbereda dem på avsked (Bryon et al., 2010). 
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En del sjuksköterskor kände sig osäkra på sin roll som rådgivare åt de anhöriga och 

ville inte säga något som kunde påverka deras beslut om enteral nutrition. Dessa 

sjuksköterskor ansåg att det var de anhöriga som ensamma skulle ta beslutet (Lopez et 

al., 2010). 

Efter beslutet om enteral nutrition var taget vände sig de anhöriga ofta till 

sjuksköterskorna för att få svar på sina frågor och ventilera sin oro för patienten. Om 

sjuksköterskorna inte höll med läkarens och de anhörigas beslut om enteral nutrition 

visade de aldrig det inför de anhöriga (Bryon et al., 2010; Lopez et al., 2010). 

 

Att bli emotionellt påverkad 

Sjuksköterskorna beskrev att beslutsprocesser om enteral nutrition till patienter med 

avancerad demens var psykiskt påfrestande (Bryon et al., 2010; Lopez et al., 2010). 

Patienten hade ofta vårdats på samma avdelning under lång tid och sjuksköterskorna 

var djupt involverade i omvårdnaden av patienten och hans eller hennes anhöriga. Att 

se patienten försämras trots olika omvårdnadsåtgärder ledde till en känsla av sorg och 

lidande (Valentini et al., 2014). Efter beslutet om enteral nutrition var taget och 

patienten närmade sig slutet av livet behövde de anhöriga mer stöd och omsorg. Det 

ledde till att sjuksköterskorna kände sig psykiskt utmattade (Bryon et al., 2010). De 

sjuksköterskor som upplevde att kommunikationen med läkaren inte fungerade 

upplevde dessutom en känsla av maktlöshet och otillräcklighet (Bryon et al., 2012). 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Valet av databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO  gjordes för att de innehåller 

forskning inom omvårdnadsområdet. För att få så aktuell forskning som möjligt sattes 

tidsgränsen för publicering till fem år. Olika sökord kombinerades på flera olika sätt 

för att få fram artiklar som svarade på litteraturstudiens syfte. Det visade sig att 

antalet relevanta artiklar blev för få därför utökades tidsgränsen för publicering till tio 

år. Det kan minska studiens trovärdighet och studiens överförbarhet till dagens 

förhållanden genom att inkludera äldre forskning i resultatet. Dock var endast två av 

de tio resultatartiklarna äldre än fem år.  

Genom valet av samma sökord i samtliga databaser stärktes systematiken i 

sökningarna. Det ökar, enligt Forsberg och Wengström (2013), sökningarnas 

trovärdighet. Ett så stort antal sökträffar som 282 kan vara en svaghet i sökstrategins 

pålitlighet. Ett försök att begränsa sökningarna gjordes genom att lägga till decision 

making och nurs*. Det ledde dock till att en del intressanta artiklar försvann. 

Noggrann genomgång av sökresultaten gjordes för att inte missa artiklar som svarade 

till litteraturstudiens syfte. Noggrannheten kan höja trovärdigheten något. Av 282 
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titlar lästes 72 abstrakt. De artiklar som sorterades bort hade en titel som tydligt angav 

att artikeln inte motsvarade litteraturstudiens syfte. Eftersom alla artiklar inte lästes i 

sin helhet kan det ändå ha medfört att någon artikel missats och därmed kan studiens 

pålitlighet ha påverkats negativt. 

Det kan ses som en svaghet att ur en så pass bred litteratursökning endast få fram tio 

artiklar som svarar mot syftet. Vid genomgången av sökträffarna framkom många 

artiklar som handlade om enteral nutrition men få artiklar handlade om upplevelser av 

beslutsprocessen. Det tyder på att det finns lite forskning om anhörigas och 

sjuksköterskors upplevelser av beslutsprocessen kring enteral nutrition vid avancerad 

demens. 

Resultatartiklarna hade kvalitativ, kvantitativ och mixad design. Forsberg & 

Wengström (2013) anser att omvårdnadsforskning är både kvalitativ och kvantitativ 

och båda ansatserna kan inkluderas. Två artiklar hade samma författare och artiklarna 

byggde på samma forskningsstudie. Dock var syftet med artiklarna olika. Att flera 

resultatartiklar har samma författare kan påverka bekräftelsebarheten då författarnas 

fokus på sin egen forskning kan påverka resultatet. Det kan också vara en styrka om 

författarna anses ha god kunskap inom forskningsområdet.  Resultatartiklarna 

kommer från Belgien, Israel, Italien, Kina, Storbritannien och USA. Påvisande av 

liknande resultat från olika delar av världen stärker överförbarheten (Henricson, 

2012). Sjukvårdssystemen och kulturerna skiljer sig till viss del åt mellan länderna. 

Eftersom Sverige är ett mångkulturellt land anses litteraturstudiens resultat 

överförbart till svenska förhållanden. 

Resultatartiklarnas kvalité granskades med hjälp av granskningsmallar för kvalitativa 

och kvantitativa studier (Willman et al., 2011). Samtliga resultatartiklar 

kvalitetsgranskades individuellt och granskningsresultatet diskuterades sedan 

gemensamt vilket enligt Henricson (2012) stärker pålitligheten. Endast artiklar med 

hög och medel kvalitet inkluderades i litteraturstudien. Det stärker artiklarnas 

trovärdighet (Henricson, 2012). Artikeln av Valentini et al., (2014) hade ett bortfall på 

84 procent. Artikeln valdes trots det stora bortfallet ut eftersom deltagarantalet var 

över 1000 personer och artikeln i övrigt var välgjord. Eftersom poängsättningen är 

subjektiv och författarna är ovana att kvalitetsgranska vetenskapliga 

forskningsartiklar kan kvalitetsgranskningens trovärdighet påverkats negativt.  

Databearbetningen skedde till en början individuellt genom att resultatartiklarnas 

resultat sammanställdes. Sedan jämfördes och analyserades sammanställningarna 

gemensamt för att finna likheter och skillnader. Mönster framträdde som ledde till 

kategorier som i sin tur ledde till teman (Forsberg & Wengström, 2013). Gemensam 

analys av resultatartiklarnas resultat stärker litteraturstudiens pålitlighet och 

trovärdighet. 
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Litteraturstudien delades upp i två analyser för att kunna urskilja likheter och 

skillnader i anhörigas och sjuksköterskors upplevelser av beslutsprocessen kring 

enteral nutrition till patienter med avancerad demens. Det kan vara en svaghet att 

endast fem resultatartiklar representerade vardera analys. Det visade sig att fyra av 

fem artiklar som beskrev anhörigas upplevelser var kvantitativa studier. Denna 

litteraturstudies syfte var att beskriva upplevelser. Det kan vara svårt att få fram 

känslor och upplevelser ur kvantitativa studier eftersom deras huvudsyfte är att 

klassificera, se samband, förklara och förutsäga (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att anhörigas upplevelser av beslutsprocessen kring enteral nutrition 

till den svårt demenssjuke patienten kännetecknas av otillräcklig kunskap, varierande 

förekomst av diskussion om det med läkaren och känsla av osäkerhet kring om rätt 

beslut tas (Hanson et al., 2011; Kwok et al., 2006; Snyder et al., 2013). 

Andra studier visar att ta beslut om enteral nutritionssond till patienter med avancerad 

demens upplevs som svårt för både sjuksköterskor och anhöriga (Sorrell, 2010). 

Enteral nutrition vid avancerad demens är en emotionellt laddad och komplex fråga 

som innehåller frågor alltifrån om att patienten svälter och lider, men har även 

ekonomiska aspekter (Candy et al, 2009). Det gör att beslut tas om att nutritionssond 

sätts trots att fördelarna och effekten inte är bevisad. 

Ett holistiskt perspektiv som sätter fokus på patientens aktuella situation och 

livshistoria och ett evidensbaserat perspektiv är båda viktiga att ha med vid en 

beslutsprocess. Strävan efter att kombinera de två synsätten möjliggör för både 

patienter, anhöriga och sjuksköterskor att fatta meningsfulla beslut (Ekman et al., 

2011). Beslut om enteral nutrition bör baseras på relevant information. Resultatet 

visade att både anhöriga och sjuksköterskor upplevde att deras kunskap om enteral 

nutrition vid avancerad demens var bristande (Hanson et al., 2011; Kwok et al., 2006; 

Lopez et al., 2010; Snyder et al., 2013; Tsaloglidou et al., 2007).  Socialstyrelsen 

(2016) hänvisar till fyra studier under perioden 1992 till 2000 som visar att enteral 

nutrition vid svår demens inte förbättrar nutritionsstatus, inte förebygger 

aspirationspneumoni, inte lindrar lidande som törst och hunger och inte ger ökad 

livslängd eller bättre livskvalitet. Däremot visar studierna att det finns evidens för att 

behandling med enteral nutrition ökar risken för trycksår och ökat lidande eftersom 

patienten ofta måste spännas fast för att förhindra att hen drar ut sonden 

(Socialstyrelsen, 2016). 

 

Mat och njutningen med att äta spelar en viktig social, religiös och symbolisk roll i 

samhället (American Geriatics Society, 2014). Mat har ett symboliskt värde och för 

många familjer kan det vara svårt att se på när patienten inte längre kan eller vill äta 

och har problem att svälja (Gillick & Volandes, 2008). I resultatet sågs att anhöriga 

föredrog att patienten skulle få äta normalt för att ha kvar den sociala samvaron kring 
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måltiderna men samtidigt oroades de av att patienten inte skulle få i sig tillräckligt 

med näring (Hanson et al., 2011; Snyder et al., 2013).  

Anhöriga och sjuksköterskor behöver kunskap om att enteral nutrition inte leder till 

ökad livskvalitet, ökad livslängd eller att det läker liggsår, vilket Spivack (2010) visat 

att det inte gör. Många familjemedlemmar, likväl som sjuksköterskor, har en 

missvisande bild kring den naturliga döden, vilket kan komplicera bedömningen av 

för- och nackdelar kring vården av patienter med demens (Spivack, 2010). Ät- och 

sväljningssvårigheter och muskelsvaghet är vanliga symtom vid det naturliga döendet 

(Dy, 2006). Det är visat att de flesta döende patienter inte känner hunger och är nöjda 

med små klunkar vätska och skedar med mat (Spivack, 2010). 

 

Det finns bristande evidens om fördelarna med enteral nutrition till äldre patienter 

med avancerad demens. Ändå har sondmatning på sina håll blivit standard vård för 

äldre patienter både ur ett vårdande perspektiv och ett emotionellt och moraliskt 

perspektiv ( Komiya et al., 2012; Finucane, Christmas & Leff, 2007). Sjuksköterskor 

och anhöriga bör vara medvetna om att det är svårare att avsluta enteral nutrition än 

att starta den (Sorrell, 2010). 

Det är vanligt att en tydlig kommunikation med anhöriga inte äger rum och att beslut 

måste tas snabbt baserat på att få valmöjligheter presenteras (Spivack, 2010). I 

resultatet framkom att anhöriga kunde uppleva att det inte förekom någon diskussion 

med läkaren om enteral nutrition och vilka alternativ som fanns (Bentur et al., 2014; 

Hanson et al., 2011; Teno et al., 2011). Både anhöriga och sjuksköterskor kan sakna 

information kring nutritionssonder och många anhöriga är inte medvetna om att 

demens är en terminal sjukdom som det inte går att tillfriskna från (Sorrell, 2010). Att 

i ett tidigt skede av demenssjukdomen förbereda patienter och anhöriga på vilka 

problem som kan komma att uppstå, gör att framtida beslut blir lättare att ta. 

Resultatet visade även att anhöriga som fick tillgång till informationsmaterial om 

demens fick ökad kunskap och därmed hade lättare att ta upp diskussionen med 

läkaren. Det bidrog till minskad osäkerhet kring om rätt beslut tagits (Hanson et al. 

2011; Snyder et al. 2013).  

Idealiskt vore att anhöriga och patienter får utbildning om demenssjukdomens 

naturliga förlopp för att kunna förbereda sig så tidigt som möjligt och hinna tänka 

igenom hur de ställer sig till olika frågor innan en beslutssituation uppstår. 

Ett vanligt antagande är att patienter som är förvirrade inte kan fatta något beslut, men 

Mahon (2010) har visat att så inte är fallet. Det har framkommit att även om patienten 

inte kan förstå tid och rum, kan hen ha åsikter gällande hur hen vill ingå i olika 

behandlingar (Mahon, 2010). Det är viktigt att sjuksköterskan är uppmärksam på de 

olika signaler, så som kroppsspråk och mimik, patienten visar. Det som är viktigt för 

patienten är inte alltid detsamma som är viktigt för sjuksköterskor och anhöriga. 

Patienten vill att symtomen ska behandlas, att deras önskningar ska tillgodoses och de 
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är bekymrade över att vara en börda för familjen (Gillick & Volandes, 2008). 

Matvägran, att spotta ut maten och att dra ut nutritionssonden är ofta ett sätt för 

patienten att visa att hen inte är komfortabel med situationen (Buiting et al., 2011). 

Familjemedlemmar vill att patienten ska behandlas med respekt och att de har det bra 

(Gillick & Volandes, 2008). Resultatet visade att en del anhöriga upplevde att 

patientens livskvalitet försämrades när nutritionssond satts. Det kunde bero på att 

patienten fick lugnande läkemedel eller spändes fast för att förhindra att hen drog ut 

sonden (Bentur et al., 2014; Teno et al., 2011). Att lindra patientens lidande innebär 

framförallt att inte kränka hens värdighet, inte fördöma och missbruka makt 

(Eriksson, 1994). Att sätta nutritionssond mot patientens vilja innebär att gå emot 

omvårdnadens etiska principer, värderingar och normer.  

 

Resultatet visade att sjuksköterskor vägledde de anhöriga genom beslutsprocessen och 

fungerade som budbärare mellan läkare och anhöriga (Bryon et al. 2010; 2012). En 

del sjuksköterskor kände sig osäkra på sin roll som rådgivare och ville därmed inte 

vägleda de anhöriga (Lopez et al. 2010).  

Om sjuksköterskan ställer relevanta frågor underlättar det för de anhöriga att fatta 

beslut (Mahon, 2010). Frågorna ska inte vara ledande. Frågorna ska ha fokus på 

patienten, som till exempel ”Vad tror du din anhörige hade velat om vi frågar 

honom?” Genom att ställa frågan på detta sätt behålls patienten i fokus istället för att 

fråga vad den anhörige vill (Mahon, 2010). Sjuksköterskan kan hjälpa de anhöriga 

med information angående enteral nutritionssond genom att identifiera klara mål med 

sondmatningen. Hen kan hjälpa de anhöriga att få en fortsatt social interaktion med 

den demenssjuke genom att erbjuda dem att hjälpa till att ge små smakportioner 

vätska och dryck för att på så sätt få en trivsam stund tillsammans (Sorrell, 2010). Det 

är viktigt att sjuksköterskor tillsammans med patienter och anhöriga utvecklar en 

relation för att tillsammans arbeta mot ett gemensamt mål. 

 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde att beslutsprocesser kring enteral 

nutrition till patienter med avancerad demens var psykiskt påfrestande, dels för att de 

kände så starkt för patienten dels för att de anhöriga behövde mycket stöd (Bryon et 

al. 2010, Lopez et al. 2010, Valentini et al. 2014). Om sjuksköterskan inte kan leva 

upp till sina moraliska övertygelser och värderingar och ge en omvårdnad som 

motsvarar dessa kan det leda till dåligt samvete och psykisk stress (Sjögren, 2013). 

Sjuksköterskan ansvarar för att den enskilde individen får information som ger 

förutsättningar för samtycke till vård och behandling, samt att informera om 

rättigheten att välja eller vägra behandling (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Sjuksköterskor tar etiska beslut dagligen och det är viktigt att de vet hur de ska 

hantera dessa beslut så att patientens rättigheter tillvaratas utan att kompromissa med 

regler, standarder och vetenskap. Oftast är det sjuksköterskan som har kontakten med 

de anhöriga och blir ofta rådgivare och förväntas företräda patientens intressen när det 

gäller vård.  
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Konklusion och implikation 

 

Resultatet visar att anhöriga behöver mer kunskap om för- och nackdelar med enteral 

nutrition vid avancerad demens, samt vägledning av sjuksköterskan för att lättare 

känna delaktighet vid beslut om enteral nutrition till patienten. Sjuksköterskor som 

har tillräcklig kunskap om enteral nutrition vid avancerad demens samt känner sig 

som en del av teamet vid beslut har lättare att vägleda och stötta de anhöriga i 

beslutsprocessen. 

Vidare forskning kring anhörigas och sjuksköterskors delaktighet och upplevelser vid 

beslut om enteral nutrition till patienter med avancerad demens behövs för att kunna 

ge en god personcentrerad omvårdnad och minska patientens lidande. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord PubMed CINAHL PsycINFO 

Enteral nutrition Enteral Nutrition (MeSH) Enteral Nutrition (MH) Nutrition (Thesaurus) 

Demens Dementia (MeSH) Dementia (MH) Dementia (Thesaurus) 

Tube feeding Tube feeding (fritext) Tube feeding (fritext) Tube feeding (fritext) 

Enteral feeding Enteral feeding (fritext) Enteral feeding (fritext) Enteral feeding (fritext) 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Booleska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2016-02-26 PubMed 

Sökord: ”Enteral nutrition” 

[MeSH] OR ”Tube feeding” 

(fritext) OR ”Enteral feeding” 

(fritext) AND ”Dementia” [MeSH]  

Limits: English language, 

Published date: 10 år, Abstract 100 25 7 6 

2016-02-29 CINAHL 

Sökord:” Enteral nutrition” [MH] 

OR” Tube feeding” (fritext) OR” 

Enteral feeding” (fritext) AND” 

Dementia” [MH] 

Limits: English language, 

Published date: 2006-2015, Peer 

reviewed 44 28 1 1 

2016-03-29 PsycINFO 

Sökord: SU.EXACT.EXPLODE ” 

Nutrition” OR” Tube feeding” 

(fritext) OR” Enteral feeding” 

(fritext) AND  

SU.EXACT.EXPLODE 

”Dementia” 

Limits: English language, 

Published date: 2006-2015, peer 

reviewed 138 18 2 2 

 

Manuell 

sökning   1 1 1 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Bentur, N., Sternberg, S., Shuldiner, J., & Dwolatzky, T. (2015). Feeding tubes for older people 

with advanced dementia living in the community in Israel. American Journal of Alzheimer´s 

Disease & Other Dementias, 30(2), 165-172. doi: 10.1177/1533317514539726 

Land  

Databas 

Israel 

PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka förekomsten av nutritionssond hos äldre människor med avancerad 

demens som bodde hemma. Samt att utvärdera vårdkvaliteten och vårdtyngden för de anhöriga. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Strukturerad intervju 

Urval Deltagare identifierades via Maccabi Healthcare Services (MHS) databas under de tre sista 

månaderna 2012. Inklusionskriterier för deltagande i studien var att deltagaren skulle vårda eller 

ha vårdat en anhörig med avancerad demens de senaste 6 månaderna. Av 156 potentiella deltagare 

intervjuades 117 anhöriga. 

Datainsamling Intervjuerna gjordes hemma hos deltagarna på hebreiska, ryska eller engelska. Frågeformuläret 

innehöll strukturerade frågor. 

Dataanalys Svaren analyserades med beskrivande statistik. 

Bortfall Bortfall 39 stycken 

Slutsats Anhöriga till hemmaboende personer med avancerad demens som hade nutritionssond upplevde 

en ökad vårdtyngd jämfört med om personen inte hade nutritionssond. Hälften av de anhöriga 

hade inte varit med vid beslutande om nutritionssond. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medel kvalitet. 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

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

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

dementia: a qualitative study. International Journal of Nursing Studies, 47, 1105-1116. doi: 

10.1016/j.ijnurstu.2010.01.011 

Land  

Databas 

Belgien  

PsycINFO 

Syfte Syftet var att utforska och beskriva hur sjuksköterskor är involverade i vården kring beslut 

gällande artificiell nutrition eller hydration  till patienter med demens på sjukhus. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Intervjustudie inspirerad av Grounded Theory 

Urval Alla sjukhus i Flandern (n=103) kontaktades och informerades om studien. 22 sjukhus accepterade 

att delta. Nio sjukhus valdes ut att delta. Urvalet gjordes för att få så stor spridning på materialet 

som möjligt Kontaktsjuksköterskan på sjukhusen ombads att söka upp sjuksköterskor som senaste 

året varit involverade i en beslutsprocess kring artificiell nutrition eller hydration till patient med 

avancerad demens, holländsktalande och villig att delta i en intervju. 74 sjuksköterskor besvarade 

ett frågeformulär. Utifrån svaren valdes 21 sjuksköterskor ut till intervju. Urvalet gjordes för att få 

en stor spridning och variation på materialet.   

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer gjordes mellan april 2008 och juni 2009. Alla intervjuer gjordes av 

samma forskare och spelades in. Alla intervjuer skrevs ner ordagrant. Datainsamling skedde tills 

inget nytt framkom i intervjuerna. 

Dataanalys Dataanalysen följde en cyklisk process och startade direkt efter första intervjun. Alla intervjuer 

lästes flera gånger av alla författarna för att  bli bekant med data och finna mönster. Memos skrevs 

och termer formulerades till begrepp för varje intervju. I sista steget jämfördes alla data med 

varandra för att finna en övergripande reflektion eller ramverk som var återkommande i alla 

intervjuerna. 

Bortfall Inget bortfall redovisat. 

Slutsats Sjuksköterskor är hela tiden nära involverade i vården vid beslut rörande artificiell nutrition eller 

hydration till dementa patienter på sjukhus. Under vårdprocessen har sjuksköterskan flera olika 

roller. Hen agerar som budbärare mellan läkare och anhöriga, fungerar som ett stöd till de 

anhöriga, vill ge god vård till patienten och verkställer läkaren beslut. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög kvalitet. 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Bryon, E., Gastmans, C., & Dierckx de Casterlé, B. (2012). Nurse-physician communication 

concerning artificial nutrition or hydration (ANH) in patients with dementia: a qualitative study. 

Journal of Clinical Nursing, 21, 2975-2984. doi: 10.1111/j.1365-2702.2011.04029.x 

Land  

Databas 

Belgien 

PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka sjuksköterskors upplevelse av kommunikationen mellan sjuksköterska 

och läkare vid beslutsprocessen kring artificiell nutrition eller hydration (ANH) till patienter med 

avancerad demens. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Inspirerad av Grounded Theory 

Urval Alla sjukhus i Flandern (n=103) kontaktades och informerades om studien. 22 sjukhus accepterade 

att delta. Nio sjukhus valdes ut att delta. Urvalet gjordes för att få så stor spridning på materialet 

som möjligt Kontaktsjuksköterskan på sjukhusen ombads att söka upp sjuksköterskor som senaste 

året varit involverade i en beslutsprocess kring artificiell nutrition eller hydration till patient med 

avancerad demens, holländsktalande och villig att delta i en intervju. 74 sjuksköterskor besvarade 

ett frågeformulär. Utifrån svaren valdes 21 sjuksköterskor ut till intervju. Urvalet gjordes för att få 

en stor spridning och variation på materialet.   

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer mellan april 2008 till juni 2009. Intervjuerna gjordes av samma 

författare och spelades in. Intervjuerna skrevs ner ordagrant. 

Dataanalys Dataanalysen följde en cyklisk process och startade direkt efter första intervjun. Alla intervjuer 

lästes flera gånger av alla författarna för att  bli bekant med data och finna mönster. Termer 

kodades och formulerades till begrepp. Data analyserades tills konsensus uppnåtts. 

Bortfall Inget bortfall redovisat. 

Slutsats Sjuksköterskornas upplevelse av beslutsprocessen kring artificiell nutrition eller hydration till 

patienter med avancerad demens var beroende av hur väl kommunikationen med läkaren 

fungerade. I de fall där läkaren bjöd in sjuksköterskan att delta i beslutsprocessen kände 

sjuksköterskan sig mer tillfredsställd med beslutet som läkaren tog än om sjuksköterskan upplevde 

att läkaren inte lyssnade på hennes åsikt. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög kvalitet. 
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Artikel 4 

 

 

Referens Hanson, L. C., Carey, T. S., Caprio, A. J., Lee, T. J., Ersek, M., Garrett, J., … Mitchell, S. L. 

(2011). Improving Decision-Making for Feeding Options in Advanced Dementia: A Randomized, 

Controlled Trial. Journal of the American Geriatrics Society, 59(11), 2009-2016. doi: 

10.1111/j.1532-5415.2011.03629.x 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Syftet var att testa om ett besluthjälpmedel är till hjälp vid beslut kring nutritionsfrågor vid 

avancerad demens. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Kluster RCT 

Urval Undersökningen utfördes vid 24 vårdhem för patienter med demens i North Carolina. Åldern på 

patienterna skulle vara över 65 år. Närmast anhöriga identifierades av föreståndarna på hemmen, 

de fick sedan ett brev som inbjöd dem till studien. Av 425 anhöriga tackade 256 ja till att delta i 

studien. 

Datainsamling Informanterna delades upp i två grupper, där den ena gruppen fick beslutshjälpmedel medan den 

andra gruppen handlades efter sedvanlig rutin. Startade med en personlig intervju som sedan 

följdes upp av telefonintervju efter en, tre, sex och nio månader. 

Dataanalys Svaren analyserades med statistisk analys. 

Bortfall En i interventionsgruppen och två i kontrollgruppen 

Slutsats Ett beslutshjälpmedel angående nutritionsval vid avancerad demens ökar kvalitén vid beslut för de 

anhöriga. Det ökar de anhörigas kunskap och underlättar vid kommunikationen med 

vårdpersonalen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög kvalitet. 
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Artikel 5 

 

 

Referens Kwok T, Twinn S & Yan E. (2007) The attitudes of Chinese family caregivers of older people 

with dementia towards life sustaining treatments. Journal of Advanced Nursing 58(3), 256–262 

doi: 10.1111/j.1365-2648.2007.04230.x 

Land  

Databas 

Kina 

PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka anhörigas inställning till livsuppehållande behandling av kinesiska 

patienter med demens. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Ej redovisat 

Urval Anhöriga till patienter med demens vid tre olika vårdhem som besökte sina anhöriga minst en 

gång per månad. 89 tillfrågades och 51 medverkade (57 %) 

Datainsamling Deltagarna besvarade ett frågeformulär där frågor ställdes kring livskvalité, hur de anhöriga ställer 

sig till beslut om bland annat enteral nutrition och om de anhöriga har vetskap om patientens 

önskningar. 

Dataanalys Svaren analyserades med analytisk statistik. 

Bortfall 43 % av de tillfrågade valde att inte delta. 

Slutsats Mer dialog och utbildning behövs kring beslut om behandling vid livets slutskede i ett tidigt 

stadium av sjukdomen för att underlätta vid beslutsfattande kring livsuppehållande behandling. 

Särskilt sjuksköterskor och annan professionell personal måste guida de anhöriga kring beslut om 

nutritionssonder. De anhöriga behöver tänka sig in i vad den sjuke vill vid beslut istället för vad de 

själva har för åsikt. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medel kvalitet.  



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Lopez, R.P., Amella, E.J., Mitchell, S.L., & Strumpf, N.E. (2010).  Nurses' perspectives on 

feeding decisions for nursing home residents with advanced dementia. Journal of Clinical 

Nursing, 19, 632-638. ISSN: 0962-1067 PMID: 20500304 AN: 105131313 

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Syftet var att utforska sjuksköterskans kunskap och rutiner angående nutritionsbeslut vid vårdhem 

för patienter med avancerad demens 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Semistrukturerade djupintervjuer. 

Urval 11 licentierade sjuksköterskor på två olika vårdhem som hade ungefär lika många vårdplatser. 

Sjuksköterskorna skulle vara över 18 år, engelsktalande, villiga att delta i studien och arbetat 

minst sex månader med demenspatienter. 

Datainsamling Huvudförfattaren utformade och utförde intervjuerna på respektive vårdhem. Intervjuerna spelades 

in och författaren skrev även ner sina observationer under samtalet. Intervjuerna varade mellan 20-

45 minuter. Startades med en öppen fråga och följdes sedan upp med mer specifika frågor. 

Dataanalys Kvalitativ analys för att finna likheter som indelades i kategorier. 

Bortfall Inget bortfall redovisat 

Slutsats Trots att undersökningar tagit fram att familjemedlemmar har god hjälp av beslutstöd av 

sjuksköterskor angående insättning av nutritionssond, är sjuksköterskor sällan involverade i dessa 

beslut. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medel kvalitet 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Snyder, E. A., Caprio, A. J., Wessel, K., Chang Lin, F., & Hanson, L. C. (2013). Impact of a 

Decision Aid on Surrogate Decision-makers´ Perceptions of Feeding Options for Patients with 

Dementia. J Am Med Dir Assoc, 14(2), 114-118. doi:10.1016/j.jamda.2012.10.011 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Att beskriva anhörigas uppfattning om nutritionsalternativ och att undersöka om ett beslutsstöd 

om nutrition vid avancerad demens kan öka kunskapen, minska förväntningarna på sondmatning 

och minska osäkerheten kring nutritionsalternativ vid avancerad demens. 

Metod:  

Design 

Mixad metod 

 

Urval Anhöriga till patienter med avancerad demens och nutritionssvårigheter på 24 vårdhem i North 

Carolina. Av 425 anhöriga tackade 256 ja till deltagande. 

Datainsamling Vårdhemmen randomiserades i par. Alla deltagare intervjuades för att ta reda på deras kunskap 

och uppfattning om olika nutritionsalternativ. Deltagarna i interventionsgruppen fick därefter se 

ett beslutsmaterial i form av en film om att besluta åt någon annan, demens och nutrition och för- 

och nackdelar med nutritionssond och assisterade måltider. Därefter intervjuades deltagarna i 

interventionsgruppen igen för att se om beslutsstödet ändrat deras kunskap och uppfattning. 

Dataanalys Svaren i intervjuerna kodades och diskuterades av tre av forskarna tills konsensus uppnåtts. 

Svaren från interventionsgruppen jämfördes före och efter interventionen. Statistiska analyser 

användes i form av beskrivande statistik 

Bortfall En deltagare avbröt sitt deltagande. 

Slutsats Anhörigas uppfattning om för- och nackdelar med nutritionssond och assisterade måltider 

varierade. Efter att ha sett ett besluts- och informationsstöd ökade kunskapen och 

beslutssvårigheten minskade. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög kvalitet. 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Teno, J. M., Mitchell, S. L., Kuo, S. K., Gozalo, P. L., Rhodes, R. L., Lima, J. C., & Mor, V. 

(2011). Decision-Making and Outcomes of Feeding Tube Insertion: A Five-State Study. Journal 

of the American Geriatrics Society, 59(5), 881-886. doi:10.1111/j.1532-5415.2011.03385.x 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Att undersöka familjemedlemmars upplevelse av beslutstagande och utfall av nutritionssond. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Retrospektiv design 

Urval Anhöriga till patienter som avlidit i demens i fem stater i USA. Av 661 potentiella deltagare 

tackade 486 ja till att delta. 

Datainsamling Telefonintervjuer gjordes där deltagarna frågades om beslutsfattande om nutritionssond, utfallet 

av nutritionssonden och deras uppfattning om livskvaliteten i livets slutskede. 

Dataanalys Svaren analyserades med beskrivande statistik. 

Bortfall Inget bortfall redovisat 

Slutsats Beslutstagande om nutritionssond och PEG till patienter med avancerad demens behöver 

förbättras. Anhöriga behöver mer information om förväntad effekt av nutritionssonden och vilka 

risker som finns. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medel kvalitet 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Tsaloglidou, A., Rammos, K., Kiriklidis, K., Zourladani, A., & Matziari, C. (2007). Nurses´ 

ethical decision-making role in artificial nutritional support. British Journal of Nursing, 16(16), 

996-1001. 

Land  

Databas 

Storbritannien 

Manuell sökning 

Syfte Att identifiera sjuksköterskans beslutsprocess angående artificiell nutrition till svårt sjuka patienter 

och patienter i livets slutskede. Att beskriva svårigheterna de möter och deras roll i 

sjukvårdsteamet. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod  

Kvalitativ innehållsanalys 

Urval Alla 15 anställda på en nutritionsavdelning för svårt sjuka patienter på ett stort universitetssjukhus 

i Storbritannien. En konsult, en dietist och 12 sjuksköterskor deltog. 

Datainsamling Observationer och semistrukturerade intervjuer. Studien pågick i sex månader. Fältanteckningar 

gjordes under observationerna. 

Dataanalys Fältanteckningarna och intervjuerna analyserades och kategoriserades. Analysen skedde manuellt 

och mynnade ut i en innehållsanalys. 

Bortfall Inget bortfall redovisat. 

Slutsats Sjuksköterskor behöver öka sin specialistkunskap om nutrition och etiska beslut. God 

kommunikation, samarbete och stöd kollegor emellan underlättar för sjuksköterskan i 

beslutsprocessen 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medel kvalitet 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

Referens Valentini, E., Giantin, V., Voci, A., Iasevoli, M., Zurlo, A., Pengo, V., … Manzato, E. (2014). 

Artificial nutrition and hydration in terminally ill patients with advanced dementia: opinions and 

correlates among Italian physicians and nurses. Journal of Palliative Medicine, 17(10), 1143-

1149. doi: 10.1089/jpm.2013.0616 

Land  

Databas 

Italien 

PsycINFO 

Syfte Syftet var att undersöka läkares och sjuksköterskors inställning till artificiell nutrition och 

hydration till personer med avancerad demens i livets slutskede och vilka faktorer som ligger 

bakom dessa inställningar. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Frågeformulär 

Urval Ett frågeformulär skickades till 6000 läkare, sjuksköterskor, hälsoarbetare, psykologer och andra 

anställda inom äldreomsorgen i tre regioner i Italien. Även 246 medlemmar i de lokala sektionerna 

av Italian Society of Geriatrics and Gerontology fick frågeformuläret. 1051 personer besvarade 

frågeformuläret. Av dessa var 288 läkare och 763 sjuksköterskor. 

Datainsamling Deltagarna besvarade ett frågeformulär med frågor om hur vanligt det är med beslutsprocesser om 

artificiell nutrition och hydration till patienter med avancerad demens i livets slutskede och vilka 

etiska känslor besluten väcker hos läkare och sjuksköterskor 

Dataanalys Svaren analyserades med analytisk statistik. 

Bortfall Bortfallet var 84 procent. 

Slutsats Vid ställningstagande till artificiell nutrition och hydration (ANH) spelar faktorer som religion, 

etiska värderingar och känslor inför döden in. Även kunskap om palliativ vård påverkar 

inställningen till ANH. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medel kvalitet 
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