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Sammanfattning 

Bakgrund: I Sverige dör årligen 90 000 personer, de flesta är i behov av 

palliativ vård. Alla yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård bör ha 

grundläggande kompetens inom palliativ vård. Beroende på diagnos och i 

vilket skede av sjukdomen patienten befinner sig i ser valet av 

nutritionsbehandling och ätstödjande åtgärder olika ut. Behov av nutrition vid 

livets slutskede minskar gradvis och avtar sen helt, vilket är en normal process. 

Syfte: Syfte var att beskriva nutrition och ätande i samband med palliativ vård. 

Metod: En litteraturstudie med systematisk sökning och beskrivande design. 

Sökning genomfördes i databaserna Cinahl Plus with Full Text, MEDLINE och 

PsycINFO. Nio artiklar användes i litteraturstudien.  

Resultat: Nutrition och ätande har betydelse och samband med patienters 

självbestämmande. Ändrade nutritionsvanor kan leda till att patienter upplever 

förlorad kontroll över självbestämmandet. Det finns brister i kommunikation 

och information från sjuksköterskor till patienter och anhöriga relaterat till 

nutrition och ätande. Sjuksköterskor undviker ämnet för de är osäkra hur frågor 

och funderingar från patienter och anhöriga ska bemötas. Nutrition och ätande 

har ett socialt värde kopplat till vardagliga ritualer och rutiner. Förberedelserna 

av måltiderna är den omvårdnadsåtgärd som anhöriga anser mest betydelsefull. 

Slutsats: Det är viktigt att sjuksköterskor inser betydelsen av nutrition och 

ätande i samband med palliativ vård för patienter och anhöriga. Det finns ett 

starkt samband mellan nutrition, ätande och patienters självbestämmande. 

Sjuksköterskor kan genom utbildning och information i ämnet ge patienter 

ökad kontroll över självbestämmandet och ökad livskvalitet. 

Nyckelord: Nutrition, Palliativ vård, Självbestämmande, Självbild, Sociala 

relationer, Symtomlindring, Ätande. 
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1 BAKGRUND 

1.1 Inledning 
 

I Sverige dör ca 90 000 personer varje år. De flesta dör av obotliga sjukdomar och är i behov 

av palliativ vård innan döden (Socialstyrelsen, 2013). Allmän palliativ vård ska vara 

tillgänglig för alla som har ett vårdbehov och alla yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård 

bör ha grundläggande kompetens inom palliativ vård (Källström-Karlsson, 2016). Oberoende 

av var sjuksköterskan är yrkesverksam möter hen den palliativa patienten på olika 

vårdenheter, sjukhusavdelningar, kommunala verksamheter och i hemmet (Socialstyrelsen, 

2013). Specialiserad palliativ vård sköts av specialister inom palliativ vård på olika enheter 

eller inom hemsjukvården (Källström-Karlsson, 2016). Beroende på diagnos och i vilket 

skede av sjukdomen patienten befinner sig i ser valet av nutritionsbehandling och ätstödjande 

åtgärder olika ut. Målet vid nutritionsbehandling i palliativ vård syftar till att uppnå 

livskvalitet och välbefinnande för patienten (Widell, 2016). 

Patientens behov av nutrition vid livets slut minskar gradvis och avtar tillslut helt. Det är en 

normal process och behöver inte innebära att patienten känner hunger eller törst 

(Socialstyrelsen, 2011). 

 

1.2 Palliativ vård ur ett historiskt perspektiv 
 

Palliativ som begrepp kommer från det latinska ordet palium som betyder mantel. Manteln 

symboliserar omvårdnad och de lindrande åtgärder som ges till den döende då vården går från 

att behandla sjukdom till att vårda en människa i livets slutskede (Beck-Friis & Strang, 2013). 

Omhändertagandet av döende har genom historien sett olika ut och gör det än i dag. Det kan 

vara att lämna den döende ifred eller att ha hela släkten samlad runt dödsbädden och delta i 

vården av den döende (Fridegren, 2013). I början av 1900-talet blev det möjligt att bota 

sjukdomar, främst genom utveckling av penicillin. Den vanligaste dödsorsaken var epidemier 

och infektionssjukdomar och den döende vårdades ofta av familjen i hemmet. Genom att 

vården och olika behandlingsmetoder vid svåra sjukdomar blev allt mer tekniskt avancerade 

krävdes sjukhusvård. Kulturmönster ändrades och omhändertagandet i livets slutskede blev 

något som familjen inte längre tog hand om (Widell, 2016). I slutet av 1960-talet startade det 

första moderna hospicet för cancersjuka i London av sjuksköterskan Cicley Saunders. 

Hospice är en vårdform med specialistkompetens i palliativ vård som syftar till att livskvalité 

vid obotlig sjukdom för patient och anhöriga. Saunders reagerade på att vården blivit mer 

tekniskt inriktad och ansåg att tekniken försvårade möjligheterna att tillgodose patientens 

behov av omvårdnad vid livets slutskede. Saunders grundade den moderna hospicefilosofin 

som spred sig globalt och fanns i många andra länder innan den etablerades i Sverige i slutet 

av 1980-talet (Fridegren, 2013). Målet med palliativ vård var, enligt Saunders, att förbättra 

patientens livskvalitet genom behandling av symtom, där nutritionen var en viktig del för att 

kunna uppfylla målet (Acreman, 2009). 
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1.3 Definition av palliativ vård 
 

World Health Organization (WHO) definition av palliativ vård grundar sig på den 

hospicefilosofi som Saunders utvecklade (Ternestedt, Österlind, Henoch & Andershed, 2012). 

WHO´s definition är: 

“Palliative care is an approach that improves the quality of life of patients and their families 

facing the problem associated with life-threatening illness, through the prevention and relief 

of suffering by means of early identification and impeccable assessment and treatment of pain 

and other problems, physical, psychosocial and spiritual.” (WHO, 2002) 

 

WHO menar också att palliativ vård innebär att lindra patientens smärta och plågsamma 

symtom, bejaka livet samt att se döden som en normal process. Döden ska inte påskyndas 

eller fördröjas, och palliativ vård ska ta hänsyn till patientens psykologiska, andliga och 

existentiella behov. Palliativ vård ska också erbjuda hjälp till anhöriga att hantera situationen 

under sjukdomstiden samt efter dödsfallet. Vidare ska all palliativ vård bygga på ett 

teambaserat förhållningssätt (WHO, 2002). 

Socialstyrelsens (2013) definition av palliativ vård är att den ska lindra lidande och gynna 

livskvalitén för patienter i livets slutskede. Vården ska ses som en process som ger stöd till 

patienten och anhöriga i den unika situationen som palliativ vård är. Enligt Widell (2016) 

börjar den palliativa fasen när vården förändras från att vara livsförlängande till att lindra för 

patienten. 

Den palliativa vården är uppdelad i två faser, den tidiga och den sena fasen. Den tidiga fasen 

kan vara lång och syftar på en livsförlängande behandling men också att främja livskvalité för 

patienten under behandlingen. Den sena fasen inom palliativ vård kan vara kort, målet är att 

lindra lidande och vården inriktar sig på hög livskvalité för patienten och anhöriga 

(Socialstyrelsen, 2013). Strang (2013) beskriver att syftet i den sena fasen är att skapa mesta 

möjliga välbefinnande för patienten. 

 

1.4 Modellen de 6 S:n 
 

De 6 S:n är en modell för personcentrerad palliativ vård som bygger på patientens 

självbestämmande med syfte att främja patientens delaktighet för att möjliggöra en ökad 

livskvalitet i livets slut. Modellen ger ett strukturerat arbetssätt som kan användas som stöd 

vid planering, dokumentation, genomförande och utvärdering. Modellen har en humanistisk 

syn som grundar sig i hospicefilosofin och den palliativa vårdens mål. De 6 S:n utgår från 

begreppen självbestämmande, sociala relationer, symtomlindring, självbild, sammanhang och 

strategier. Begreppen har starka samband med varandra. Självbestämmande syftar till 

patientens autonomi och rätten att själv få bestämma över sin palliativa vård. Sociala 

relationer fokuserar på att stödja patientens behov av att bevara viktiga relationer till 

närstående i den palliativa fasen. Stöd till närstående ingår också i sociala relationer. 

Symtomlindring syftar till att behandla symtomen för att lindra patientens lidande. Begreppet 

självbild sammanfattar hur personen ser, tänker och känner inför sig själv. Självbilden 
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utvecklas och omformas under personens hela liv och för att kunna ge en personcentrerad 

vård är det viktigt att patientens självbild respekteras. Begreppet sammanhang berör enligt 

modellen frågor om livets mening och patientens existentiella behov. Det skapas av patientens 

egna erfarenheter och levda liv. Strategier fokuserar på hur patienten vill leva sista tiden av 

sitt liv och mötet med döden (Ternstedt et al., 2012). 

 

1.5 Nutrition och ätande 
 

World Health Organization, WHO, (2016) definierar begreppet nutrition som intaget av mat i 

relation till varje individs kostbehov. Välbalanserad nutrition i kombination med regelbunden 

fysisk aktivitet ger god hälsa. Dålig nutrition kan leda till nedsatt immunitet, vilket leder till 

ökad mottaglighet för sjukdom samt nedsatt fysisk och kognitiv utveckling. Enligt Odencrants 

(2016) kan begreppet nutrition i samband med omvårdnad syfta på ätande och på måltiden i 

sig. 

Nutrition och ätande är en stor del av människans liv och en grundläggande funktion. Att äta 

är livsviktigt, det är en del av vår identitet och sker ofta i ett socialt sammanhang. Nutrition 

har en viktig social, psykologisk och kulturell betydelse (McGinley, 2014). Människans 

beteenden och mönster gällande nutrition och ätande formas och utvecklas i barndomen 

(Holmes, 2010). 

I samband med nutrition i palliativ vård beskrivs vanliga symtom som aptitlöshet, 

illamående/kräkning, oro/ångest och fatuiqe. Fatique innebär en känsla av trötthet och 

utmattning i samband med sjukdom. Behandling och åtgärder av symtom är av olika karaktär 

beroende på i vilken fas patienten befinner sig i (Widell, 2016). I den tidiga palliativa fasen 

handlar behandlingar och åtgärder relaterade till nutrition och ätande främst om att öka kalori- 

och proteinintag så att patienten behåller eller ökar sin befintliga vikt. I den sena palliativa 

fasen fokuserar behandling och åtgärder främst på att bevara och öka patientens livskvalitet 

genom att lindra symtom (McGinley, 2014). 

 

1.6 Etik och nutrition 
 

All vård ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) bygga på respekt för 

patientens rätt till självbestämmande och integritet. När en patient i palliativ vård inte längre 

har förmågan att vara självbestämmande måste andra personer i hens omgivning ge stöd och 

skydd för att bevara och upprätthålla patientens integritet. Patientens bästa ska alltid vara 

vägledande och målet för alla omsorgshandlingar. I HSL (SFS 1982:763) står även att all vård 

ska ges med respekt för alla människors lika värde och respekt ska ges till den enskilda 

människans värdighet. 

Vårdetiken bygger på fyra huvudprinciper; autonomiprincipen, rättviseprincipen, inte skada 

principen och att göra gott principen. Etiska dilemma i den palliativa vården kan uppstå när 

konflikter mellan de olika principerna uppstår (Lyckander, 2013). Odencrants (2016) 

beskriver att det finns ett starkt samband mellan ämnesområden etik och nutrition.  
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Nutrition och ätande ger en känsla av normalitet, när en person slutar äta och dricka kan det 

resultera i rädsla främst hos anhöriga, men också hos patienten (McGinley, 2014). Enligt 

Holmes (2010) ses nutrition ofta som en symbol för omvårdnad och kärlek och är 

grundläggande för liv, därför blir det smärtsamt för anhöriga när en patient slutar eller vägrar 

äta. Odencrants (2016) beskriver att etiska dilemman och frågeställningar som berör 

patientens nutritionsbehandling uppstår, speciellt om den ska avslutas eller inte. 

I den sena palliativa fasen kan det vara svårare att avsluta en påbörjad nutritionsbehandling än 

att inte behandla patienten alls (Holmes, 2010). 

 

1.7  Problemformulering 
 

Nutrition kan vara ett svårt och känsloladdat ämne för patient och anhöriga i samband med 

palliativ vård. Det är av stor betydelse att sjuksköterskan är medveten om de vårdetiska 

huvudprinciperna och har en bred kunskap för att kunna ge information och svar på frågor 

från både patienten och anhöriga om nutrition och nutritionsrelaterade problem i samband 

med palliativ vård.  Med litteraturstudien finns möjlighet för sjuksköterskan att skapa en 

djupare förståelse och medvetenhet om nutrition och ätande för att ge patienten bästa möjliga 

omvårdnad och lindra lidandet i samband med palliativ vård.  

 

2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

 

Syftet var att beskriva nutrition och ätande i samband med palliativ vård. 

 

Frågeställning; 

Vad beskriver patienten om nutrition i samband med palliativ vård? 

Vad beskriver anhöriga om nutrition i samband med palliativ vård? 

Vad beskriver sjuksköterskan om nutrition i samband med palliativ vård? 

 

3 METOD 

3.1  Design och metod 
 

Vald metod var en litteraturstudie med systematisk sökning och beskrivande design. Studier 

som besvarade och var relevanta för litteraturstudiens syfte söktes i olika databaser, 

granskades kritiskt och sammanställdes enligt Kristensson (2014). 
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3.2 Sökstrategier 
 

Relevanta artiklarna som svarade mot syftet söktes i omvårdnadsdatabaserna Cinahl Plus with 

Full Text, MEDLINE och PsycINFO. 

Från syftet identifierades de meningsbärande sökorden palliativ vård, nutrition, ätande och 

omvårdnad. I Svenska MeSH översattes sökorden till de engelska palliative care, nutrition, 

eating och nursing (Se tabell 1). För att inkludera alla relevanta böjningsformer på sökordet 

omvårdnad gjordes också en fritext sökning och ordet trunkerades till nurs*.  I Cinahl Plus 

with Full Text headings var sökorden ämnesorden palliative care och hospice and palliative 

care, nutrtion och eating. I MeSH 2016 var sökorden ämnesorden palliative care, Hospice 

and Palliative Care Nursing, nutrition och eating. I Thesaurus var sökorden ämnesorden 

pallitive care, hospice, nutrition och eating behavior. Ämnesorden kombinerades med de 

boolerska operatorerna AND och OR. För att endast få vetenskapligt granskade artiklar 

användes i databaserna Cinahl Plus with Full Text och PsycINFO begränsningen “peer 

reviewed”. I MEDLINE användes inte den begränsningen då alla artiklar redan var 

vetenskapligt granskade i den databasen. I alla databaserna användes begränsningen “english 

language” och för att sökningen skulle ge relevanta artiklar publicerade under de senaste 10 

åren användes begränsningen “publication date 2006-2016” i Cinahl Plus with Full Text. I 

MEDLINE och PsycINFO skrevs åren 2006-2016 in manuellt. I sökmatrisen (bilaga 1) finns 

en sammanställning av sökningen. 

För att komplettera den första sökningen användes sökordet åtgärder vid sökning nummer 

två. Åtgärder översattes till ämnesordet interventions och kombinerades tillsammans med 

ovanstående ämnesord med AND i samtliga databaser. Begränsningarna “peer reviewed” och 

“english language” användes även i denna sökning. Publication date 2006-2016 skrevs in 

manuellt i samtliga databaser. (se bilaga 1). 

 

Tabell 1, Ämnesord i svenska MeSH 

Svenska Engelska Ämnesord  
Palliativ vård Palliative care ”Palliative care” 

”Hospice and palliativ care” 

“Hospice and Palliative care Nursing”  

“Hospice” 

Nutrition Nutrition  ”Nutrition” 

Ätande Eating  ”Eating” 

”Eatingbehavior”  

Omvårdnad  Nursing  Nurs* (fritext) 

Åtgärder  Interventions ”Interventions”  

 

3.3 Urval 
 

Totalt gav första sökningen 115 träffar, den senare sökningen med ämnesordet interventions 

gav totalt 11 träffar. Urvalet skedde i flera olika steg enligt Kristensson (2014). I första urvalet 

lästes samtliga artiklars titlar. Översiktsartiklar och artiklar vars titlar inte besvarade syftet 

valdes bort. De artiklar vars titel bedömdes besvara syftet inkluderades och samtliga artiklars 
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abstrakt lästes i urval två. Av dessa valdes 14 artiklar som lästes och granskades noggrant i sin 

helhet. Nio artiklar inkluderades i litteraturstudien. Samtliga utvalda artiklar var kvalitativa. 

 

3.4 Urvalskriterier 
 

Inklusionskriterier var att det framkom av artikelns titel att det som studerades var nutrition 

och ätande vid palliativ vård. De artiklar som beskrev nutrition och ätande vid palliativ vård 

inkluderades oberoende av sjukdom eller symtom. Artiklar inkluderades oavsett var patienten 

vårdades eller patientens boendeform. 

Exklusionskriterier var artiklar där specifika medicinska behandlingar relaterat till nutrition 

beskrevs. Artiklar där palliativa patienter led av kognitiv svikt eller demens exkluderades 

eftersom resultatet relaterat till syftet och frågeställningen kunde bli missvisande på grund av 

svikten eller sjukdomen. 

 

3.5 Värdering 
 

De inkluderade vetenskapliga artiklarna granskades kritiskt och värderades enligt SBU: s 

granskningsmall för kvalitativa artiklar (SBU, 2014). I de utvalda artiklarna granskades syftet, 

urval, datainsamlingen, analys och resultat. Samtliga av de nio utvalda artiklarna var av 

medelhög eller hög kvalité och inkluderades i litteraturstudien. Artiklarnas styrkor och 

svagheter redovisas i artikelmatrisen (bilaga 2). 

 

3.6 Analys 
 

Insamlad data granskades och analyserades utifrån frågeställningarna som utgick från syftet. 

Vad patienterna, sjuksköterskor och anhöriga beskrev om nutrition och ätande i samband med 

palliativ vård granskades och analyserades med en deduktiv ansats med ett, på förhand 

bestämt, kodningsschema enligt Kristensson (2014) Patienternas och sjuksköterskors 

beskrivning utgick från sökorden i omvårdnadsstatus respektive omvårdnadsåtgärder i VIPS 

(Välbefinnande-Integritet-Prevention-Säkerhet). VIPS är en dokumentationsmodell för att 

kommunicera och informera om patientens allmänna uppgifter, omvårdnadsanamnes, 

omvårdnadsstatus, omvårdnadsdiagnos, omvårdnadsmål, omvårdnadsåtgärder, 

omvårdnadsresultat och epikris i patientens journal (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstand, 

2013). Kategorier som framkom i VIPS-strukturens omvårdnadsstatus relaterat till vad 

patienterna beskrev var: Kunskap/Utveckling, Nutrition/Ätande och Psykosocialt. Kategorier 

som framkom i VIPS-strukturens omvårdnadsåtgärder relaterat till vad sjuksköterskorna 

beskrev var: Medverkan, Information/Undervisning, Skötsel och Specifik omvårdnad. Vad 

anhöriga beskrev om nutrition och ätande i samband med palliativ vård analyserades och 

författarna bildade egna formulerade kategorier, vilka var: Ätstödjande åtgärder, Traditioner 

och Vanor, Oro och Brist på kontroll. Kategorier och underkategorier utgör rubriker i 

uppsatsens resultat. 
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3.7 Forskningsetiska överväganden 
 

För att skydda patienten vid forskning finns etiska riktlinjer som forskaren ska följa. 

Sjuksköterskans etiska riktlinjer ska tillämpas i det praktiska arbetet och vid forskning (Polit 

& Beck, 2012). Som Forsberg & Wengström (2013) beskriver, har samtliga artiklar som 

inkluderades i litteraturstudien granskats och godkänts av etiska kommittéer. All insamlad 

data som var relvant mot syftet presenterades. 

 

4 RESULTAT 

 

Av studiernas resultat framträdde tre rubriker med tio underrubriker (Se tabell 2). Patienter 

och sjuksköterskors resultat presenterades med VIPS-strukturens omvårdnadsstatus respektive 

omvårdnadsåtgärder. Författarna formulerade egna kategorier av anhörigas resultat, vilka 

utgjorde rubrikerna i studiens resultat. 

Tabell 2, Resultattabell  

Kategorier/Underkategorier Frågeställningar 

Kunskap/Utveckling 

Nutrition/Ätande 
- Måltidsvanor 
- Aptit 

Psykosocialt 
- Roller/Relationer 

Vad patienterna beskriver om 

nutrition och ätande. 

 Medverkan 

Information/Undervisning 

Skötsel  

Specifik omvårdnad 

Vad sjuksköterskor beskriver om 

nutrition och ätande. 

Ätstödjande åtgärder  

Traditioner och vanor  

Oro och brist av kontrollbrist  

Vad anhöriga beskriver om nutrition 

och ätande. 

 

4.1 Vad patienterna beskriver om nutrition och ätande 

4.1.1 Kunskap/Utveckling 

 

Patienterna blev besvikna över sjuksköterskors bemötande när de sökte information och stöd. 

Upplevelsen var att sjuksköterskor istället för att sätta sig ner och samtala om patienternas 

nutritionsvanor föreslog näringstillskott och näringsdrycker (Hopkinson & Corner, 2006). 

Studien av Hopkinson (2016) visade istället att patienterna själva sökte information på nätet 

eller frågade personal om information och råd gällande nutrition. 

 

4.1.2 Nutrition/Ätande 

Nutrition beskrevs av patienterna som en social sammankomst som höll ihop familjen och var 

kopplad till ritualer och rutiner (Van der Reit, Brooks & Ashby, 2006). Studien av Van der 
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Riet, Higgins, Good & Sneesby (2009) visade att patienterna upplevde att nutritionen och de 

förändrade nutritionsvanorna kunde öka deras lidande. Förändringarna bestod av tidig 

mättnadskänsla, aptitlöshet och avsmak av mat. 

Nutritionen upplevdes som en börda med psykologiska förändringar där symtom som 

försvårade att äta, tugga eller svälja inkluderades (Hopkinson & Corner, 2006). Patienterna 

upplevde oro över de förändrade matvanorna och viktnedgången, de var medvetna att 

konsekvensen av att inte äta ledde till döden (Hopkinson, 2016). 

Måltidsvanor 

Patienterna beskrev att de upplevde att det fanns generella förväntningar från samhället om 

vad en sjuk person skulle eller inte skulle äta, till exempel kalorisnåla produkter och 

ekologiska grönsaker och frukt. Patienterna upplevde att det fanns förväntningar att de skulle 

äta, eller iallafall försöka, för att må bättre. Förändrade nutritionsvanor ledde till att 

patienterna kände skuld och ett eget ansvar för sjukdomen eftersom patienterna upplevde att 

samhället ansåg att individen hade ansvar för sin hälsa (Hopkinson & Corner, 2006). 

Patienterna upplevde att de förlorade kontrollen över sin situation vid ändrade nutritions 

vanor (Hopkinson, 2016). I samma studie framkom det att när patienterna inte kunde äta vad 

de själva önskade stördes autonomin och de påmindes om sjukdomen. 

Patienterna som vårdades i hemmet tog själva ansvar och ändrade sina nutritions vanor, de 

hoppades på så sätt kunna kontrollera sjukdomen och minska risken att sjukdomen spred sig 

(Hopkinson & Corner, 2006). Att berika maten för att öka näringsvärdet var ett sätt för 

patienten att ta egna initiativ (Hopkinson, 2007). Att lära sig att tänka och handla i nya 

mönster gav patienterna empowerment. Det var ett viktigt och effektivt sätt främja välmående 

och öka självbestämmande (Hopkinson, 2016). Några deltagare accepterade sina förändrade 

nutritionsvanor. De efterfrågade inte individuella vårdplaner eller åtgärder gällande 

nutritionen. En patient ville helt sluta äta för att påskynda döden. Patienten ansåg sig ha rätten 

att själv bestämma när han skulle dö (Hopkinson & Corner, 2006). 

Aptit 

Studien av Hopkinson (2016) visade att aptitlöshet var vanligt och patienterna upplevde att 

maten inte smakade som den gjorde tidigare. Patienterna hade oavsiktligt gått ner i vikt och 

fått ändra matvanor. Alla deltagande patienter i studien av Van der Reit et al. (2006) var 

extremt svaga och angav själva att de var för trötta för att äta och dricka. De ansåg heller inte 

att deras aptitlöshet var ett problem, men de var medvetna om att den oroade och stressade 

anhöriga. Att förlora aptiten kunde leda till skuldkänslor över att den anhöriga hade lagt ner 

tid att förbereda måltider som patienterna inte kunde äta (Hopkins & Corner, 2006). 

 

4.1.3 Psykosocialt 

Roller/Relationer 

I studien av Hopkinson (2016) framkom det att nutritionen var en viktig del av patientens 

vardag, en social aktivitet som gav en känsla av samhörighet med andra. Det handlade inte 

bara om att mätta kroppen, nutritionen hade en emotionell mening och ett socialt värde. För 

patienterna var nutritionen viktig för att knyta an till andra, mat var kroppens bränsle som gav 

fysisk och psykisk styrka för att kunna utföra dagliga aktiviteter tillsammans med andra. För 

patienter och anhöriga förmedlade nutritionen känslor som skapade och upprätthöll 
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förhållanden och sociala nätverk. Enligt patienterna kunde nutritionsåtgärder som skulle öka 

deras livskvalitet och självkänsla framkalla negativa känslor som stress och hopplöshet. De 

negativa känslorna störde vardagslivet, de påverkade patienten och ökade lidandet (a.a; Van 

der Riet et al., 2009). 

Flera studier visade att patienter och anhöriga anpassade och omstrukturerade 

ansvarsområden i hushållet under sjukdomsförloppet. Om patienten var den som innan 

sjukdomen vanligtvis tillagade och förberedde måltider så övertog anhöriga, oftast partnern, 

den rollen (Hopkinson, 2007; Wallin, Carlander, Sandman, Ternestedt & Håkansson, 2013). 

Att lära ut tidigare erfarenheter och kunskaper gav patienten en känsla av samhörighet till 

anhörig (Hopkinson, 2007). 

De flesta patienterna åt oftast i sällskap med andra. Vad patienten åt berodde på om sällskap 

fanns eller inte och vem sällskapet bestod av. Att inte kunna äta samma mat och samma 

storlek på portionen som sällskapet besvärade patienterna (Hopkinson & Corner, 2006). 

Patienterna beskrev att det var lättare att äta flytande kost med sugrör. Att inta flytande kost 

med sugrör var inte accepterat, det symboliserade svaghet (Hopkinson, 2007). En patient 

beskrev att hens nutritionsvanor var antisociala. Hen kunde endast äta vätskekost med sugrör, 

det tog också lång tid att äta och hen spillde mycket därför åt hen ensam (Hopkinson & 

Corner, 2006). Patienterna upplevde att när anhöriga uppmuntrade dem att äta kunde det få 

motsatt effekt och patienterna åt inte alls. Anhörigas kommentarer och beteenden hade stor 

inverkan på nutritionen och ätandet hos patienterna. (a.a). Vanligt var att patienterna enbart åt 

för att undvika diskussioner och för att anhöriga skulle känna sig tillfreds och mindre 

stressade över situationen (Hopkinson, 2007; Hopkinson & Corner., 2006). Ibland tvingade 

patienterna ner maten eftersom de ansåg att anhöriga hade ansträngt sig och lagt ner mycket 

tid på att förbereda måltiden (Hopkinson, 2016). 

 

4.2 Vad sjuksköterskor beskriver om nutrition och ätande 

4.2.1 Medverkan 

Resultatet i studien av Van det Reit et al. (2009) visade att etiskt svåra situationer uppstod när 

osäkerheter fanns bland sjuksköterskor, angående vilka nutritionsåtgärder som var bäst för 

patienterna och orsakade minsta möjliga skada. När döden förväntades gå fort frågade sig en 

sjuksköterska i studien om det verkligen var värt att låta patienten uppleva smärtan av att sätta 

en perifer venkateter för att tillföra intravenös behandling (Higgins,Van der Reit, Sneesby & 

Good, 2013). Sjuksköterskor som deltog i studien av Hopkinson och Corner, (2006) uttryckte 

osäkerhet om hur de skulle hjälpa palliativa patienter med nutritionsproblem. De ansåg att det 

fanns lite de kunde göra angående nutritionsproblemen för att hjälpa patienterna och de hade 

låga förväntningar om att kunna påverka de förändrade nutritionsvanorna. I samma studie 

visade resultatet att nutrition och ätandet var något sjuksköterskor undvek att diskutera med 

patienter och anhöriga eftersom det kunde generera i oro och ångest. När patienterna och 

anhöriga uttryckte oro relaterat till nutrition och ätande bemötte sjuksköterskor oron genom 

att försöka få patienter och anhöriga att acceptera förändringarna. Patienterna skulle enligt 

sjuksköterskor äta vid hungerkänsla eller när lust att äta infann sig (a.a). 
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4.2.2 Information/Undervisning 

I flera studier ansåg deltagande sjuksköterskor att kommunikation och information till 

patienter och anhöriga om vanliga symtom relaterat till nutrition vid palliativ vård behövde bli 

bättre (Aston, 2006; Van der Riet et al. 2008; Van der Riet et al., 2009). I studien av 

Hopkinson (2016) visade resultatet att sjuksköterskor gav information om nutrition och ätande 

till palliativa patienter främst vid symtom som viktminskning och aptitlöshet. 

Sjuksköterskorna i studien av Van der Reit et al. (2008) beskriver att det var viktigt att de 

lyssnade till patentens och anhörigas specifika önskningar gällande nutrition och ätande. 

Sjuksköterskor behövde vara ett stöd och den som berättade för anhöriga varför intravenös 

behandling inte gavs eller togs bort under den sena palliativa fasen (Van der Riet et al., 2009). 

Resultatet i studien av Higgins et al. (2013) visade att sjuksköterskor hänvisade till läkarna 

när anhöriga hade frågor relaterat till nutrition och ätande. Det var enligt sjuksköterskor, 

läkarna som i samråd med anhöriga fattade beslut i den palliativa vården. 

 

4.2.3 Skötsel 

I studien av Aston (2006) visade resultatet att i vissa fall där dietister varit en del av patientens 

vård från början av sjukdomen, kunde några sjuksköterskor se att insatt nutritionsbehandling 

och ätstödjande åtgärder hade effekt och förlängde patienternas liv. Deltagarna insåg att 

nutrition och ätande var en viktig del av palliativ vård både för patienterna och anhöriga. 

Andra deltagare var inte övertygade om att nutritionsbehandling och ätstödjande åtgärder 

hjälpte de patienter som var palliativa. Flera deltagare tänkte inte på nutritionen i första hand i 

den palliativa vården. De koncentrerade sig på medicinska åtgärder utan att ta hänsyn till 

vilken inverkan de hade på patienternas nutrition och livskvalitet. De blev först medvetna om 

nutritionsproblemen när patienterna redan förlorat vikt. 

I studierna av Van der Riet et al. (2008) och Van der Riet et al. (2006) visade resultatet att god 

munvård minskade obehag för patienterna. Att regelbundet fukta munnen med vatten 

minskade känslan av törst och risken för munsvamp. 

 

4.2.4 Specifik omvårdnad 

Omvårdnaden relaterat till nutrition och ätande kunde anpassas även vid gränsöverskridande 

situationer i den sena palliativa fasen. Om en patient antogs dö inom kort, men önskade delta 

vid en viktig familjehändelse kunde intravenös behandling administreras för att förlänga 

patientens liv och genom denna omvårdnadshandling ökade patientens livskvalitet. En annan 

gränsöverskridande situation som beskrevs i studien var om patienten var nydiagnostiserad 

med cancer och antogs dö inom kort, även då kunde intravenös behandling administreras för 

att ge patienten och anhöriga tid att förstå situationen (Van der Riet et al., 2009). Om 

patienterna hade intravenös behandling under den sena palliativa fasen upplevde 

sjuksköterskorna i studien av Higgins et al. (2013) att anhöriga blev lugnare och mindre 

stressade. Då kunde anhöriga komma till insikt om situationen och att döden närmade sig för 

patienten. 
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4.3 Vad anhöriga beskriver om nutrition och ätande 

4.3.1 Ätstödjande åtgärder 

Anhöriga gjorde kontinuerliga åtgärder för att anpassa maten och tillgodose patientens 

önskemål. Grönsaker mosades eller mixades till soppa, maten serverades attraktivt och 

anhöriga höll patienten sällskap under måltiderna. För anhöriga var åtgärderna runt mat och 

måltider något konkret att hålla fast vid i vardagen (Wallin et al., 2013). Åtgärder som 

utfördes av anhöriga relaterat till nutrition och ätande bestod i att mata patienterna vid behov 

och uppmuntra dem att äta mer (Hopkinson, 2016). Att mata patienten fick anhöriga att känna 

sig behövda och att de var en del av omvårdnaden. Det var även ett sätt för anhöriga att 

förneka situationen och känna mindre sorg över att de var på väg att förlora den döende 

patienten (Van der Riet et al., 2008). Att inte administrera nutrition till den palliativa patienten 

fick anhöriga att känna sig bedrövade. När aktiv behandling avslutades togs hoppet ifrån 

anhöriga (Van der Riet et al., 2006; a.a). Anhöriga ansåg i studien av Hopkinson och Corner, 

(2006) att bra omvårdnad var att uppmuntra patienterna att äta. Att hela tiden uppmuntra och 

ibland sätta press på patienterna under måltiderna väckte också känslor av frustration och 

hopplöshet hos anhöriga. Anhöriga ville att patienterna skulle äta, ofta ville också patienterna 

äta men kunde inte på grund av sjukdomssymtomen. Anhöriga önskade att patienten skulle 

anstränga sig mer för att få i sig maten. Efter måltiderna fick anhöriga ofta skuldkänslor över 

frustrationen de känt (Wallin et al., 2013). Att utöva munvård var en omvårdnadsåtgärd som 

ofta utfördes av anhöriga. Det upplevdes som en uppgift i den sena palliativa fasen som gav 

ökad kontroll och delaktighet i vården (Van der Riet, Good, Higgins & Sneesby, 2008). 

 

4.3.2 Traditioner och vanor 

Nutritionsvanor var en del av anhörigas och patienternas levda historia och anhöriga strävade 

efter att upprätthålla vanorna in i de sista. Det handlade om att äta en viss måltid en viss 

veckodag eller att under helgen förbereda mer avancerade rätter tillsammans. När 

måltidsvanorna inte längre gick att upprätthålla väcktes hos anhöriga känslor av att inte vara 

en del av patienternas liv längre och känslan av att förlora den döende patienten tilltog 

(Wallin et al., 2013). För anhöriga var förberedelserna av måltider den omvårdnadsåtgärd som 

kändes mest betydelsefull och meningsfull (Hopkinson, 2007; Wallin et al., 2013). 

Nutritionen var inte bara en behandling utan ett sätt att vårda och visa omtanke (Van der Reit 

et al., 2006). 

 

4.3.3 Oro och brist av kontroll  

I studien av Van der Reit et al. (2009) framkom att det fanns starka motsättning hos anhöriga 

relaterat till nutrition och ätande. De ville inte att nutritionsbehandlingen skulle avslutas så 

patienten dog men de ville heller inte nutritionsbehandlingen skulle fortsätta och öka 

patientens lidande. Anhöriga kände brist av kontroll relaterat till nutrition och ätande och den 

annalkande döden (Wallin et al., 2013).  Anhöriga upplevde att de palliativa patienterna både 

var hungriga och törstiga (Van der Reitet al., 2009). Det framkom i studien av Van det Reit et 

al. (2009) att det fanns ett bristande förtroende för sjuksköterskor och läkare. Enligt anhöriga 

gjordes inte tillräckligt för patienterna relaterat till nutrition och ätande. De anhöriga upplevde 

mindre stress och en känsla av kontroll vid god kommunikation och information om nutrition 

och ätande vid palliativ vård (Van der Riet et. al., 2008). 
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4.4 Resultatsammanfattning  
 

Av resultatet framkom att patienter blev besvikna över sjuksköterskors bemötande när de 

sökte information och stöd. Patienterna upplevde att sjuksköterskor inte tog sig tid att samtala 

med dom om nutrition och nutritionsproblem. Patienter beskrev nutrition och ätande som en 

social sammankomst kopplat till rutiner och ritualer. Förändrade nutritionsvanor ledde till att 

palliativa patienter kände skuld och ett eget ansvar över sjukdomen. De kände även skuld när 

de inte kunde äta måltiderna anhöriga förberett. Patienterna upplevde också förlorad kontroll 

över sitt självbestämmande. När patienten lärde sig hantera förändrade vanor relaterat till 

nutrition och ätande upplevde dom ökad kontroll och självbestämmandet. Den palliativa 

patientens självbestämmande påverkades även av brister i kommunikation och information 

gällande nutrition och ätande från sjuksköterskor. 

Av resultatet framkom att sjuksköterskor beskrev osäkerhet hur de skulle hjälpa palliativa 

patienter med nutritionsproblem och de undvek att diskutera ämnet med patienter och 

anhöriga. Några sjuksköterskor koncentrerade sig på medicinska behandlingar, de blev 

medvetna om patienters nutritionsproblem när de redan förlorat vikt. Sjuksköterskor beskrev 

att information och undervisning till patienter och anhöriga om nutrition och ätande i samband 

med palliativ vård behövde bli bättre. Vid gränsöverskridande situationer kunde intravenös 

behandling ges till patienter för att förlänga deras liv och öka livskvaliteten.   

Resultatet visade att samhörighet mellan palliativa patienter och anhöriga stärktes genom 

nutrition och ätande. Rutiner och ritualer runt ämnet var en viktig del av vardagen och gav en 

känsla av normalitet till både patienten och anhöriga. Anhöriga anpassade maten och 

tillgodosåg önskemål. Att mata patienterna fick anhöriga att känna sig en del av 

omvårdnaden. Att förbereda måltiderna var den omvårdnadsåtgärd som anhöriga uppskattade 

mest. 

 

5 DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 
 

För att få en samlad överblick och djupare förståelse om nutrition och ätande i samband med 

palliativ vård valdes systematisk litteraturstudie som studiedesign enligt Forsberg och 

Wengström (2013). Flera databaser, inom ämnet omvårdnad, användes för att hitta relevanta 

artiklar som besvarade syftet vilket gav studien styrka. Sökord relevanta för studiens syfte 

formulerades och sökorden palliative care, nutrition och eating gav olika ämnesord i de olika 

databaserna. För att ge litteraturstudien styrka valdes flera relevanta ämnesord i de olika 

databaserna. Ämnesorden användes sedan i sökningen av artiklarna (a.a). 

Syftet har under tiden som litteraturstudien genomförts bearbetats och omformulerats. 

Sökorden nurs* och intervention ingick i syftet vid olika tillfällen av studien därav redovisas 

de i sökstrategier. Ämnesorden kombinerades med de Booleska sökoperatorerna AND och 

OR och för att ge sökningens sensitivitet (Kristensson, 2014). 

För att ge litteraturstudien styrka och resultatet tillförlitlighet granskades författarna artiklarna 

kritiskt i urval och artiklarna gallrades systematiskt i flera steg enligt Kristensson (2014). För 

att säkerställa hög kvalitet värderades artiklarna enligt SBU´s granskningsmallar. Artiklar som 
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värderades med medelhög kvalitet inkluderades i litteraturstudien eftersom de var precis på 

gränsen till hög kvalitet i granskningsmallarna. 

 

Endast kvalitativa studier användes i litteraturstudien, vilket kan vara en svaghet. Forsberg 

och Wengström (2013) menar att både kvantitativa och kvalitativa artiklar bör inkluderas i en 

litteraturstudie för att belysa och kartlägga specifika fenomen utifrån olika synvinklar. Det var 

inte ett medvetet val att endast inkludera kvalitativa artiklar. I urvalet exkluderades 

kvantitativa artiklar med anledning av att de var översiktsartiklar eller att det framkom vid 

granskning att de inte svarade mot syftet. 

För att få ett relevant resultat som svarade på frågeställningen vad patienter beskriver om 

nutrition och ätande i samband med palliativ vård och inte var missvisande exkluderades 

artiklar där det framkom av titeln eller i abstrakt att populationen var dement eller led av 

kognitiv svikt. I några av de inkluderade artiklarna bestod populationen av sjuksköterskor, 

läkare, dietister och konsulter. Endast det resultatet som svarade på frågeställningen vad 

sjuksköterskan beskrev om nutrition i samband med palliativ vård och som svarade på 

litteraturstudiens syfte plockades ut och inkluderades i studien. 

Om det är en styrka eller svaghet att flertalet av studierna som valdes att ingå i 

litteraturstudien var skrivna av samma författare kan det råda delade meningar om. Författarna 

av litteraturstudien har diskuterat frågan i omgångar och anser att det är en styrka då 

författarna av de inkluderade studierna kan betraktas som experter inom området nutrition och 

ätande vid palliativ vård. 

För att ge litteraturstudien ytterligare styrka och för att inte missa viktig kunskap som svarade 

mot syftet användes begränsningen 10 år i samtliga databaser. Om färre år hade använts som 

begränsning ansåg författarna att viktig kunskap hade kunnat förbises. 

Ur ett etiskt perspektiv är patienter i palliativ vård en speciellt sårbar grupp att studera. 

Forskarna ska vidta särskilda åtgärder för att erhålla samtycke till studien, samt för att vården 

och omsorgen av den palliativa patienten inte blir åsidosatt eller påverkad under insamling av 

data (Polit & Beck, 2012). Författarna till litteraturstudien ställer sig tveksamma ur ett etiskt 

perspektiv till urvalet i studien av Van der Reit et al. (2006) då alla patienter som deltog i 

studien dog få dagar efter intervjuerna genomfördes. Författarna valde att inkludera studien 

eftersom den hade granskats och godkänts av en etisk kommitté. Det framkom även av 

studiens etiska beskrivning att speciell hänsyn hade tagits till patienterna då deras tillstånd vid 

intervjuerna var kritiskt. Patienterna var under intervjuerna uppkopplade mot teknisk 

avancerad utrustning som skulle visa på försämring. 

 

5.2 Resultatdiskussion 
 

I resultatdiskussionen lyfts och diskuteras det resultat som författarna anser vara det mest 

betydelsefulla i litteraturstudien. Resultatet diskuteras med stöd av olika begrepp från den 

valda teoretiska referensramen De 6 S:n. Begreppen som diskuteras är: Självbestämmande, 

Sociala relationer, Symtomlindring och Självbild. 
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5.2.1 Självbestämmande 

All vård ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763), bygga på respekt för 

patientens rätt till självbestämmande och integritet. Självbestämmande är en viktig del av 

personcentrerad vård. Det är innebär att det är den enskilde patienten utifrån sina egna 

värderingar själv kan besluta om hur den sista tiden av livet ska levas och vad som är en god 

död (Ternestedt et al., 2012). Resultatet i litteraturstudien visar att förändrade vanor relaterat 

till nutrition och ätande inverkar på patientens självbestämmande och upplevs som en 

avsaknad av kontroll över den levda situationen (Hopkinson, 2016). När patienten lär sig 

hantera och kontrollera de förändrade vanorna relaterat till nutrition och ätande upplevs en 

ökad kontroll och ett ökat självbestämmande (Hopkinson et al, 2006). När den palliativa 

patienten upplever kontroll över nutrition och ätande ökar välbefinnandet och autonomin. Det 

är viktigt att sjuksköterskan tar hänsyn till den palliativa patientens individuella önskningar 

och förstår den individuella betydelsen nutrition och ätande har för patienten. Det är också 

viktigt att sjuksköterskan stöttar patienten i beslut som stärker självbestämmande 

(Socialstyrelsen, 2013). Palliativ vård ska sträva efter en helhetsvård till patienten, det främsta 

målet är att ge patienten livskvalitet fram till döden (Lyckander, 2013; McGinley, 2015). 

Resultatet visar att det finns ett generellt behov av ökad kommunikation och information 

gällande nutrition och ätande till både patienten och anhöriga i palliativ vård (Van der Riet et 

al., 2008; Van der Riet et al., 2009). Även bristen i information och undervisning påverkar 

patienternas självbestämmande (Hopkinson, 2016). Det påvisas också av resultatet att 

information och undervisning minskar upplevd stress hos anhöriga (Van der Riet et al., 2008). 

För att situationen ska upplevas hanterbar av patienten och anhöriga är information och 

undervisning om nutrition och ätande en central omvårdnadsåtgärd för sjuksköterskan. Det är 

också viktigt att sjuksköterskan informerar om att ett minskat behov av näring är en naturlig 

del av döden (Söderman, 2013). Litteraturstudiens resultat stärks av resultatet i studien av 

Mahon (2010), som beskriver att patienter och anhöriga upplever att sjuksköterskor har den 

främsta patientkontakten och att de har en viktig roll i beslut som berör patienter. De vänder 

sig till sjuksköterskan för att få information om nutrition och ätande för att öka kontrollen 

över situationen. 

 

5.2.2 Sociala relationer 

Det är viktigt att möjliggöra och stödja patienten i att bevara betydelsefulla relationer för att 

öka välbefinnandet (Ternestedt et al., 2012). Nutrition och ätande skildras i resultatet som en 

del av vardagen och en social sammankomst med emotionellt värde kopplat till ritualer och 

rutiner (Hopkinson, 2007; Hopkinson, 2016; Van der Reit et al., 2006). För anhöriga är det 

viktigt att hålla fast vid rutinerna och ritualerna. Det ger en känsla av normalitet i vardagen 

(Wallin et al. 2013). Så länge patienterna orkar och förmår äta inger det hopp till anhöriga och 

patienten själv (Widell, 2016). Resultatet i litteraturstudien stärks av studien av Wallin, 

Carlander, Sandman & Håkansson (2014) som visar att nutrition och ätande beskrivs av 

patienter som en vardaglig social aktivitet tillsammans med anhöriga och vänner som de 

försöker bevara och hålla fast vid så länge sjukdomen tillåter. När patienter inte längre kan 

hålla fast vid vanor och rutiner gällande nutrition och ätande känner de sig annorlunda i 

förhållande till andra och i relation till hur patienterna upplevde sig själva innan sjukdomen. 

Vid svår sjukdom och i livets slut ökar patientens beroende av andra, främst av anhöriga som 

ofta är de som vårdar patienten i hemmet korta eller längre perioder under sjukdomen 
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(Ternestedt et al., 2012). Resultatet påvisar att relationen mellan patienterna och anhöriga 

anpassas och stärks genom nutrition och ätande under sjukdomsförloppet. Att lära ut tidigare 

erfarenheter av att tillaga måltider förstärker samhörigheten mellan patienterna och anhöriga. 

För anhöriga är förberedelserna av måltiderna ett sätt att visa omtanke och den 

omvårdnadsåtgärd som är mest betydelsefull (Hopkinson, 2007; Van der Reit et al., 

2006;Wallin et al., 2013). Resultatet i studien av Wallin et al. (2014) stärker litteraturstudiens 

resultat genom att synliggör att palliativa patienter upplever stark samhörighet med anhöriga 

som anstränger sig för att tillgodose patienternas behov gällande nutrition och ätande. Genom 

att äta så mycket de orkar visar patienterna sin tacksamhet mot anhöriga som förberett 

måltiderna. 

 

5.2.3 Symtomlindring 

Symtomlindring syftar till att minska lidande för att påverka de palliativa patienternas vardag 

och självbild positivt. Symtom och symtomlindring är en subjektiv upplevelse (Ternestedt et 

al., 2012). Resultatet påvisar att patienterna upplever att behandlingar och åtgärder relaterat 

till nutrition och ätande som ska öka livskvalitén i motsats framkallar negativa känslor som 

stör vardagen och orsakar stress (Hopkinson, 2016; Van der Reit et al., 2009). Att palliativa 

patienter har svårt att äta är inte ovanligt. Aptitlöshet och illamående är vanligt 

förekommande och kan orsakas av behandlingar och biverkningar (Ternestedt et al, 2012). 

Symtom som påvisas i resultatet av litteraturstudien är tidig mättnadskänsla, aptitlöshet, och 

matleda (Hopkinson et al., 2006; Van der Reit et al., 2006; Hopkinson, 2016). Andra symtom 

som framkommit är muntorrhet och munsvamp (Van der Reit et al., 2006; Van der Reit et al., 

2008). När den döende patienten inte orkar äta eller dricka längre är det viktigt att förklara för 

patienten och anhöriga att kroppen inte längre kan ta hand om varken föda eller dryck. I detta 

skede är det av betydelse att munvård utförs ofta och att munnen fuktas regelbundet 

(Källström-Karlsson, 2016). Resultatet i litteraturstudien styrks av O’Conner (2007) vars 

resultat visar att regelbunden munvård motverkar muntorrhet och håller munnen ren. 

O’Conner menar också att utförandet av munvård är ett bra sätt att involvera anhöriga att 

känna sig delaktiga i omvårdnaden av patienten. 

 

5.2.4 Självbild 

För att uppleva hälsa, välbefinnande och en god död är bilden som personen har av sig själv 

av stor betydelse. Självbilden hos en person omformas under hela livet och utvecklingen 

pågår under hela livet (Ternestedt et al., 2012). Att få bevara sin självbild och integritet fram 

till döden betyder att den palliativa patienten får leva enligt sin egen vilja och sina egna 

värderingar fram till döden. Sjuksköterskan kan möjliggöra bevarandet av patientens självbild 

och identitet genom att lyssna och försöka förstå patientens berättelse utifrån patientens 

perspektiv (Ternestedt et al., 2012). Resultatet visar att palliativa patienterna blir besvikna när 

sjuksköterskorna undviker att sitta ner och samtala om problem relaterat nutrition och ätande 

(Hopkinson & Corner, 2006). Resultatet visar också att nutrition och ätande vid palliativ vård 

är komplexa ämnen som väcker känslor som skuld, hopplöshet och frustration (Hopkinson & 

Corner, 2006). Patienterna upplever ett eget ansvar för sjukdomen och den annalkande döden. 

De negativa känslorna framkallar stress och oro som stör i patienternas vardag och ökar 

lidandet (Hopkinson, 2015; Van der Riet et al., 2009). Sjuksköterskans ansvar i den palliativa 
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vården är att genom sin erfarenhet och kunskap stötta, uppmuntra och underlätta situationen 

patienten befinner sig i och på så sätt stärka självbilden (Friedrichsen, 2013).  

 

5.3 Slutsats 
 

Det viktigaste resultatet i litteraturstudien var att nutrition och ätande har stor betydelse och 

starka samband med patientens självbestämmande. Patienterna upplevde förlorad kontroll 

över situationen och sitt självbestämmande vid ändrade nutritionsvanor och när patienter inte 

kunde äta vad de önskade. Det framkom även i resultatet att det fanns brister i kommunikation 

och information till patienter och anhöriga relaterat till nutrition och ätande. För att optimera 

omvårdnaden och minska lidandet för patienter behövde information och undervisning bli 

bättre.  

Ett anmärkningsvärt resultat var att sjuksköterskor var osäkra på hur de skulle bemöta 

patienter och anhörigas frågor och funderingar kring ämnet nutrition i palliativ vård. Det var 

också anmärkningsvärt att sjuksköterskor ansåg att de fanns lite de kunde göra för att hjälpa 

patienter med problemen relaterat till nutritionen och ätande och att de undvek att diskutera 

ämnet med patienter och anhöriga.  

Av resultatet framkom att nutrition och ätande hade ett socialt värde kopplat till vardagliga 

ritualer och rutiner för patienter och anhöriga. Förberedelserna av måltiderna var den 

omvårdnadsåtgärd som var mest betydelsefull för anhöriga och ett sätt att visa omtanke. 

 

5.4 Klinisk implikation 
 

Allmän palliativ vård ska vara tillgänglig för alla i samhället som har ett palliativt vårdbehov 

oberoende av var patienten vårdas. Alla yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård ska ha 

grundläggande kompetens om palliativ vård (Källström-Karlsson, 2016). Sjuksköterskor har 

det övergripande ansvaret över patienters nutrition och ätande under den palliativa fasen och 

det är viktigt att sjuksköterskor har bred kunskap inom området. Resultatet av litteraturstudien 

påvisar tydliga brister i kommunikationen om nutrition och ätande och att sjuksköterskor inte 

vågar bemöta eller diskutera ämnet med patienter och anhöriga. Enligt författarna av 

litteraturstudien krävs en ökad erfarenhet om nutrition och ätande hos sjuksköterskor för att 

kunna bemöta och förbättra patientens individuella nutritionsbehov i den palliativa fasen. 

Ämnet nutrition och ätande behöver bli en större del av den grundläggande kompetensen om 

palliativ vård inom all hälso- och sjukvård för att i framtiden kunna komma till samhällets 

nytta. 

 

5.5 Fortsatt forskning 
 

Ytterligare forskning behövs då resultatet av litteraturstudien visar att det finns brister inom 

området. Bristerna påtalas av patienter, sjuksköterskor och anhöriga i sina beskrivningar om 

nutrition och ätande i samband med palliativ vård. I de inkluderade artiklarna har endast 

intervjuer genomförts. För att få en fördjupad kunskap inom ämnet nutrition och ätande anser 
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författarna att observationsstudier kan vara ett sätt att få ett resultat baserat på deltagarnas 

beteenden och reaktioner. Vidare visar resultatet i litteraturstudien att rollerna i familjen 

angående nutrition och ätande ändras när en anhörig är sjuk och döende. Författarna anser att 

rollerna i familjen vid nutrition och ätande i palliativ vård är ett intressant område för 

ytterligare forskning. 
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Exklusionskriterier  

Ej angivet. 

Urval 

Strategiskt urval.  

Studiegrupp 

10 sjuksköterskor med 5 mån – 20 års 

erfarenhet.  
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Hög kvalité. 

Sjuksköterskorna hänvisade till 

läkarna när de anhöriga hade frågor 

relaterat till nutritionen. 

Om patienten hade dropp i den sena 

palliativa fasen upplevde deltagarna 

att anhöriga blev lugnare och mindre 

stressade. 

 

 

  



 

 
 

Artikelmatris 3(9) 

Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod & Design Värdering Resultat  

Hopkinson, J. B. (2016). Food 

connections: A qualitative 

exploratory study of weight- and 

eating-related distress in families 

affected by advanced cancer. 

European Journal of Oncology 

Nursing, 20, 87-96. 

 

Storbritannien 

Syftet var att undersöka patientens 

och anhörigas/vårdares 

erfarenheter av nutritionsproblem, 

som i sin tur kunde leda till förslag 

för att minska nutritionsrelaterad 

ångest både hos patienten och hos 

anhöriga. 

Metod  

Kvalitativ studie 

Design 

Beskrivande.  

Population  

31 patienter och 31 anhöriga/vårdare.  

Inklusionskriterier 

Cancerpatienter som fick vård av det 

palliativa teamet. Över 18 år. 

Påtalade problem relaterat till 

nutrition och ätande.  

Kakexi eller stor risk att drabbas. 

Exklusionskriterier  

Patienter med kognitiv svikt. 

Urval 

Strategiskt urval.  

Studiegrupp 

31 patienter, 27 var män och 

medelåldern var 71 år. 31 anhöriga 

varav 4 var män och medelåldern var 

68 år.  

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer. 

Analysmetod 

Textanalys. 

Styrkor 

Stor population. Väl beskrivna 

inklusions- och exklusionskriterier. 

Stor och tydligt beskriven population. 

 

Svagheter 

De flesta av deltagarna var män. 

 

Hög kvalité. 

Sjuksköterskor gav information om 

nutritionsåtgärder till palliativa 

patienter främst vid symtom som 

viktminskning och aptitlöshet. 

Ändrade nutritionsvanor var en del av 

den palliativa patientens liv. 

Nutritionen upplevdes som en börda 

med psykologiska förändringar där 

symtom som gjorde det svårt för 

patienten att äta, tugga eller svälja 

inkluderades.  

När patient och anhöriga kom till 

insikt och accepterade att inget mer 

kunde göras för att förbättra eller 

förändra nutritionen avtog den 

upplevda stressen.  

 

 



 

 
 

Artikelmatris 4(9) 

Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod & Design Värdering Resultat  

Hopkinson, Jane. B. (2007). How 

people with advanced cancer manage 

changing eating habits. Journal of 

Advanced Nursing, 59(5), 454-462. 

 

Storbritannien 

Syftet var att undersöka förändrade 

matvanor hos patienter med avancerad 

cancer och hur dessa hanterades. 

Metod  

Kvalitativ studie 

Design 

Explorativ studie med mixad metod. 

Population 

30 patienter som fick palliativ vård i 

hemmet i England.  

Inklusionskriterier 

Avancerad cancer. 

Över 18 år. 

Exklusionskriterier  

Kognitiv svikt. 

Artificiell nutrition. 

Urval 

Strategiskt urval.  

Studiegrupp 

43-85 år och 14 var kvinnor. 

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer. 

Analysmetod 

Texterna analyserades både genom 

innehållsanalys och tematiska 

strategier. 

Styrkor 

Stor population. 

Tydligt beskriven design. 

Tydligt beskrivna inklusionskriterier 

och exklusionskriterier. 

 

Svagheter 

Data samlades in under kort tid. 

Studien är ej generaliserbar. 

 

Hög kvalité. 

Patient och anhöriga anpassade och 

omstrukturerade ansvarsområden i 

hushållet under sjukdomsförloppet. 

Anhöriga tog över rollen att tillaga och 

förbereda måltider. 

Förberedelsen av måltiden var för 

anhöriga den omvårdnadsåtgärd som 

kändes mest betydelsefull och 

meningsfull. 

Att berika maten för att öka 

näringsvärdet var ett sätt för patienten 

att ta egna initiativ gällande nutritionen. 

Patienterna beskrev att det var lättare att 

äta flytande kost med sugrör. 

 

  



 

 
 

Artikelmatris 5(9) 

Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land  

Syfte Metod & Design Värdering Resultat  

Hopkinson, J., & Corner, J. (2006). 

Helping patients with advanced cancer 

live with concerns about eating: A 

challenge for palliative care 

professionals. Journal of Pain & 

Symptom Management, 31(4), 293-305. 

 

Storbritannien 

Syftet var att utveckla en förståelse om 

varför ätande kan upplevas som 

oroande och att hjälpa människor att 

leva med förändringar i matvanor som 

ofta uppstår vid avancerad cancer. 

Metod 

Kvalitativ studie 

Design 

Explorativ studie 

Population 

30 patienter med avancerad cancer, 14 

specialistsjuksköterskor och 23 anhöriga/vårdade. 

Inklusionskriterier 

En avancerad cancerdiagnos. Förändring i deras 

matvanor. Ej genomgå strålning eller kemoterapi.  

Exklusionskriterier  

Få parenteral eller enteral nutrition.  

Kognitiv svikt. 

Urval 

Strategiskt urval.  

Studiegrupp 

30 stycken, 16 män och 14 kvinnor i åldrarna 43-

85 år. Specialist -sjuksköterskorna hade 1-23 års 

erfarenhet av palliativ vård. Även 14 anhöriga 

deltog. 

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer. 

Analysmetod 

Textanalys. 

Styrkor 

Väl beskrivna 

inklusionskriterier och 

population. 

 

 

Svagheter 

Delvis otydligt resultat på 

grund av stor olikhet i 

populationen. 

 

Hög kvalité. 

 

Sjuksköterskan försökte få patienten 

och anhöriga att acceptera när de 

förändringar när de uttryckte oro 

relaterat till nutritionen. 

Bra omvårdnad var att få patienterna att 

äta. 

Sjuksköterskan uttryckte osäkerhet om 

hur de skulle hjälpa patienten med deras 

nutritionsproblem.  

Sjuksköterskan undvek att diskutera 

nutritionen med patient och anhöriga 

eftersom det kunde generera i 

ytterligare problem. 

När anhöriga var närvarande kunde 

deras kommentarer och beteende öka 

eller minska nutritionsintaget hos 

patienter. 

När anhöriga uppmuntrade patienten att 

äta kunde det få motsatt effekt och 

patienten åt inte alls. 

Förändrade nutritionsvanor kunde leda 

till att patienten kände skuld och ett 

eget ansvar för sjukdomen. 

 

 

  



 

 
 

Artikelmatris 6(9) 

Författare, artikelns titel, 

tidskrift, landsyfte 

Syfte Metod & Design Värdering Resultat  

van der Riet, P., Brooks, D., & Ashby, 

M. (2006). Nutrition and hydration at 
the end of life. Journal of Law and 

Medicine, 14(2), 182-198. 

 
 

 

Australien 

Syftet var att undersöka patientens och 

anhörigas erfarenheter av den palliativa 
vården i samband med att få eller att 

inte få artificiell nutrition och vätska i 

livets slutskede. Även anhörigas behov 
av information när det gällde nutrition 

och vätska i livets slutskede ingick i 

syftet. 

Metod  

Kvalitativ studie 

Design 

Explorativ deskriptiv longitudinell 

studie (20 mån.) 

Population  

5 patienter med avancerad cancer och 5 

anhöriga. 

Inklusionskriterier 

Palliativ vård i slutfasen.Över 18 år. 
Gett sitt samtycke till studien.  

Anhörig/vårdare som var villig att ställa 

upp i studien.  

Exklusionskriterier  

Ej angivet. 

Urval 

5 patienter med avancerad cancer och 5 

anhöriga. 

Studiegrupp 

I patient gruppen medverkade 2 kvinnor 

och 3 män, de var mellan 73-84 år. 

I anhörig gruppen medverkade 5 
anhöriga och 4 av de anhöriga levde 

med patienten.  

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer.  

Analysmetod 

Textanalys enligt Grounded Theory. 

Styrkor 

Tydlig beskriven metod- och resultat 
del. 

 

Svagheter  

Ej angivna exklusionskriterier. 

 

Medel kvalité. 
 

God munvård minskade lidandet för 

den palliativa patienten. 
Nutritionen var inte bara en behandling 

utan även ett sätt att vårda och att visa 

omtanke. 
Att inte administrera nutrition till den 

palliativa patienten fick de anhöriga att 

känna sig bedrövade. 
När aktiv behandling av den palliativa 

patienten avslutades togs hoppet ifrån 
både patienten och anhöriga.  

 

  



 

 
 

Artikelmatris 7(9) 

Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod & Design  Värderingar Resultat  

van der Riet, P., Good, P., Higgins, I., 

& Sneesby, L. (2008). Palliative care 
professionals' perceptions of nutrition 

and hydration at the end of life. 

International Journal of Palliative 
Nursing, 14(3), 145-151. 

 

Australien 

Syftet var att beskriva hur 

sjuksköterskor och doktorer inom den 
palliativa vården ställer sig till vätska 

och näring vid livets slutskede.   

Metod  

Kvalitativ studie 

Design 

Deskriptiv design. 

Population 

15 sjuksköterskor och 4 läkare. 

Inklusionskriterier 

Deltagarna arbetade på palliativa 
enheter. 

Exklusionskriterier 

Ej angivet.  

Urval 

Strategiskt urval. 

Studiegrupp 

15 sjuksköterskor och 4 läkare som 

arbetade på en palliativ enhet. 

Datainsamlingsmetod 

Fokusgruppintervjuer och enskilda 

intervjuer. 

Analysmetod 

Diskursanalys 

Styrkor  

Tydlig beskriven analysmetod. 
 

Svagheter 

Ej tydlig beskriven studiegrupp. 
Ej angivna exklusionskriterier. 

Endast två palliativa enheter 

inkluderades i studien och resultatet är 
därför svårt att generalisera.  

En nackdel vid fokusgruppintervjuer är 
att endast ett fåtal av deltagarna 

kommer till tals.  

 
Hög kvalité. 

 

God munvård var en omvårdnadsåtgärd 

som ofta utfördes av anhöriga och 
upplevdes som en uppgift som gav ökad 

kontroll och delaktighet i vården.  

Palliativa patienter upplevde att 
nutritionen kunde öka lidande. 

God munvård minskade lidande för den 

palliativa patienten.  
Att mata patienten gav anhöriga en 

känsla av att känna sig behövda och att 
de var en del av omvårdnaden.  

Kommunikation och information till 

patient och anhöriga om symtom 
relaterat till nutrition vid palliativ vård 

behöver bli bättre. 

Anhöriga upplevde mindre stress och en 
känsla av kontroll vid god 

kommunikation och information om 

nutrition vid palliativ vård. 

 

 

 

 

  



 

 
 

Artikelmatris 8(9) 

Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod & Design Värdering Resultat  

van der Riet, P., Higgins, I., Good, P., 

& Sneesby, L. (2009). A discourse 
analysis of difficult clinical situations in 

relation to nutrition and hydration 

during end of life care. Journal of 
Clinical Nursing, 18(14), 2104-2111. 

 

 
 

Australien 
 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors 

och läkares ställningstagande till de 
utmaningar de står inför vid palliativ 

vård av cancerpatienter kontra patienter 

med allvarlig hjärnskada. 

Metod  

Kvalitativ studie 

Design 

Deskriptiv design. 

Population 

15 sjuksköterskor och 4 läkare. 

Inklusionskriterier 

Arbeta på en palliativ enhet. 

Exklusionskriterier 

Ej angivet.  

Urval 

Strategiskt urval.  

Studiegrupp 

15 stycken sjuksköterskor och 4 läkare 

som arbetade på två olika palliativa 

enheter. 

Datainsamlingsmetod 

Fokusgruppsintervjuer och enskilda 

intervjuer under en 6 månaders period.  

Analysmetod 

Diskursanalys 

Styrkor 

Väl beskrivet resultat. 

 

 

Svagheter 

Ej tydligt beskriven studiegrupp. 

Ej angivna exklusionskriterier. 

En nackdel vid fokusgruppintervjuer är 
att endast ett fåtal av deltagarna 

kommer till tals. 
 

Medel kvalité. 

 

Läkare tyckte att det var svårt att 

behöva välja mellan olika 
nutritionsåtgärder och fatta beslut.  

Etiskt svåra situationer uppstod när 

osäkerheter fanns bland sjuksköterskor 
angående vilka nutritionsåtgärder som 

var bäst för patienten och som orsakade 

minst skada.  
Sjuksköterskan behövde vara ett stöd 

och den som berättade för anhöriga 
varför dropp inte sattes eller varför det 

togs bort under den sena palliativa 

fasen.  
Om patienten ville delat i en viktig 

familjehändelse kunde dropp ges för att 

förlänga patientens liv och för att öka 
patientens livskvalité.  

Resultatet av god munvård minskade 

lidande för den palliativa patienten. 

 

 

 

 

  



 

 
 

Artikelmatris 9(9) 

Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod & Design Värdering Resultat  

Wallin, V., Carlander, I., Sandman, P., 

Ternestedt, B., & Håkanson, C. (2014). 
Maintaining ordinariness around food: 

Partners' experiences of everyday life 

with a dying person. Journal of Clinical 
Nursing, 23(19), 2748-2756. 

 

Sverige 

Syftet var att beskriva partners 

erfarenheter av brister när det gäller 
nutritionen i vardagen hos deras döende 

partners som vårdas i hemmet. 

Metod  

Kvalitativ studie 

Design  

Deskriptiv design. 

Population  

9 personer vars partner hade vårdats i 

hemmet av det palliativa 

hemsjukvårdsteamet. 

Inklusionskriterier 

Vårdats i hemmet minst 3 månader före 
sin död, 

Haft symtom som påverkade 

nutritionen. Kunna kommunicera i tal 
och skrift på svenska. 

Exklusionskriterier  

Ej angivet.  

Urval 

Strategiskt urval. 

Studiegrupp 

9 stycken personer i åldrarna 60-83 år. 

4 kvinnor och 5 män. 

Datainsamlingsmetod 

Intervjuer med öppna frågor.  

Analysmetod 

Data samlades in och analyserades 
parallellt under studiens gång, 

följdfrågor skapades. 

Styrkor 

Tydlig beskriven design, population, 
datainsamling och analys. 

Alla tillfrågade tackade ja till att 

medverka i studien. 

 

Svagheter 

Ej angivna exklusionskriterier. 
 

Hög kvalité. 

För anhöriga var åtgärderna runt maten 

och måltiderna något konkret att hålla 
fast vid.  

Anhöriga ville att patienterna skulle äta 

och att de skulle anstränga sig för att få 
i sig maten. 

Förberedelsen av måltider var för 

anhöriga den omvårdnadsåtgärd som 
kändes mest betydelsefull och 

meningsfull.  
Att berika matens näringsvärde var ett 

sätt för patienten att ta egna initiativ.  

Patienten åt för att undvika diskussioner 
och för att anhöriga skulle känna sig 

mindre stressade och tillfreds.   

 

 


