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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Behovet av palliativ vård är stort i Sverige. Nutrition är en del av livets alla faser, 

även vid palliativ vård. Vid livets slutskede är målet med nutrition att symtomlindra, öka 

välbefinnandet och livskvalitet. Patienter vid livets slutskede kan uppleva att smaken, lukten, 

synen eller bara tanken av mat gör ätandet omöjligt för patienten. Palliativa patienter har en 

begränsad förmåga att metabolisera näring. Syfte: Att beskriva betydelsen av nutrition för 

patienter vid palliativ vård. Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design. En systematisk 

litteratursökning genomfördes i ämnesdatabaserna CINAHL, MEDLINE, AMED och 

PsycINFO. Resultat: Nutrition hade en betydande roll för palliativa patienter, både positivt 

och negativt. Oralt intag av nutrition ingav hopp, motivation och ett sätt att förlänga livet men 

kunde även ge känslor av frustration och ångest. Måltider hade ett socialt värde för palliativa 

patienter och anhöriga hade en omfattande funktion under måltiderna. Palliativa patienter 

upplevde en förlorad kontroll över sin situation kring intag av nutrition och sitt 

självbestämmande vid ändrade nutritionsvanor. Slutsats: Nutrition kunde ha olika betydelser 

för olika patienter med ett psykiskt, fysiskt och socialt värde vid livets slutskede. Målet med 

palliativ vård är att främja välbefinnande och livskvalitet, det är därför viktigt att jobba 

personcentrerat utifrån individens behov. 

 

 

Nyckelord: Livets slutskede, Nutrition, Palliativa patienter, Palliativ vård, Personcentrerad 

vård.  
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1. BAKGRUND 

1.1 Palliativ vård  

Varje år avlider omkring 90 000 personer i Sverige varav ca 80 % uppskattas ha varit i behov 

av palliativ vård. Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som innebär att tänkbara insatser 

föregås av en avvägning av för och nackdelar vad gäller möjligheterna att förbättra 

välbefinnande. Genom att möta patienters behov kan livskvalitet förbättras när sjukdom eller 

ålder gör att livet går mot sitt slut (Socialstyrelsen, 2013, 2018). World Health Organization, 

WHO, (2018) definierar palliativ vård som ett förhållningssätt där fokus ligger på att 

upprätthålla livskvalitet, genom att förebygga och lindra lidandet av fysiska, psykosociala och 

andliga problem. Döden ses som en process och ska inte påskyndas eller skjutas upp. 

Teamarbete ska användas för att tillgodose patientens och anhörigas behov. Enligt 

Socialstyrelsen (2013) kännetecknas palliativ vård av en helhetssyn av människan genom att 

stödja individen att leva med värdighet och välbefinnande till livets slut oavsett ålder och 

diagnos. Palliativ vård berör all hälso- och sjukvård där patienten har palliativa vårdbehov, 

såväl tidigt som sent i sjukdomsförloppet (Socialstyrelsen, 2018). Majoriteten av palliativa 

patienter har någon typ av cancersjukdom, men även livshotande sjukdomar så som kronisk 

obstruktiv lungsjukdom, hjärtsvikt och terminal njursvikt, multipel skleros och aids finns 

inom den palliativa vården (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Palliativ vård delas upp i två faser. En inledande tidig fas och en senare avslutande fas. Tidig 

palliativ fas påbörjas när det konstateras och diagnostiseras en progressiv eller obotlig 

sjukdom hos patienten. Fokus ligger då på insatser som främjar livskvalitet samt att bevaka 

att en livsförlängande behandling är lämplig ur patientens perspektiv (Socialstyrelsen, 2013). 

När patienten bedöms, av vårdpersonalen, befinna sig i livets slutskede och beräknas dö inom 

en snar framtid tar den sena palliativa fasen vid. Den livsförlängande behandlingen anses då 

inte längre vara meningsfull eller ger sådana allvarliga biverkningar att patienten blir lidande 

av behandlingen. Det huvudsakliga målet med vården vid den sena palliativa fasen är att vara 

lindrande (Socialstyrelsen, 2013, 2018).  

 

1.2 Målet med nutritionsbehandling inom palliativ vård  

Det tillhör det naturliga att patientens intag av oral kost successivt minskar i livets slutskede 

(McGinley, 2015; Orrevall, 2015). Målet vid nutritionsbehandling för patienter inom palliativ 

vård beskrivs av Socialstyrelsen (2011) som åtgärder där näringsintag inte är i fokus, utan 

syftar till att uppnå livskvalitet och välbefinnande för patienten. I den tidiga fasen av palliativ 

vård spelar nutritionen en viktig roll för att öka välbefinnande, ge mer ork samt bibehålla 

kroppsvikten hos patienten under behandlingen. Inom den sena palliativa fasen inriktar sig 

vården på livskvalitet och njutning av måltider. Målet är att lindra symtom samt lidande 

(McGinley, 2015). Anorexi (aptitlöshet) och kakexi (avmagring) beskrivs som ett betydande 

problem för patienter i livets slutfas. Cirka 70-90% av patienter i den palliativa fasen 

beräknas lida av anorexi och kakexi (Lorentsen & Grov, 2011). Rätt mat och näring är därför 

en viktig patientsäkerhetsfråga (Socialstyrelsen, 2011).  I livets slutskede när målet med 

vården är att tillgodose välbefinnande för patienten görs ofta ingen nutritionsstatus. Patienter 

vid livets slutskede har en begränsad förmåga att metabolisera näring, det finns därför en risk 

att tillförd vätska kan leda till ödem och andnöd, även tillförsel av proteiner och fett kan ge 

obehag och illamående. Patienter kan uppleva att tanken, smaken, lukten eller bara synen av 
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mat kan göra ätandet omöjligt. Hälso- och sjukvården bör ta hänsyn till patientens 

individuella önskemål, och patienten måste i så stor utsträckning som möjligt fritt få välja mat 

och dryck i syfte att öka sitt välbefinnande (Socialstyrelsen, 2011). När oral näringstillförsel 

inte längre är genomförbar eller ensam otillräcklig, kan artificiell nutrition tillämpas i form av 

enteral och/eller parenteral tillförsel. Individuella bedömningar huruvida artificiell nutrition 

ska ges eller inte, bör alltid tillämpas då patientens livskvalitet kan påverkas både positivt och 

negativt av detta (Holmes, 2010). 

 

Enligt det palliativa förhållningssättet är även närståendes behov viktiga att beakta.  

Närstånde ska erbjudas möjlighet att delta i patientens vård samt få stöd under förloppet av 

vårdpersonal (Socialstyrelsen, 2018). I tidigare forskning har det påvisats att anhöriga såg 

vätska och näring som något mer än bara en behandling, mat symboliserar livet och nutrition 

var kopplat till medkänsla och ett sätt att visa omsorg. När vätske- och näringsintaget hos 

patienten minskar i samband med livets slut betraktas det som en försämring av sjukdomen. 

Det minskade vätske- och näringsintaget väckte starka känslor hos familjemedlemmar då de 

hade svårt att släppa taget om mat och dryck. Känslorna kunde leda till konflikt mellan 

anhöriga och patienter (Holmes, 2010; Orrevall, 2015; van der Riet, Good, Higgins & 

Sneesby, 2008). Kommunikation och undervisning om vad som händer när en patient var 

döende var viktigt i den palliativa vården för att eliminera falska förväntningar och 

oroligheter hos familjemedlemmar (Orrevall, 2015; van der Riet, Good, Higgins & Sneesby, 

2008). Det ställs höga krav på sjusköterskans kunskap och deras bemötande av patienten och 

dess närstående för att göra patientens sista tid så god som möjligt. Patienter bör stödjas av 

sjuksköterskor och anhöriga i intaget av mat utan att övertalas (Orrevall, 2015). 

 

1.3 Personcentrerad vård  

Personcentrerad vård innebär att respektera och bekräfta personens självbestämmande, 

upplevelse och tolkning av hälsa och sjukdom. Det handlar även om att vårdpersonal ger 

patienten förutsättningar för att kunna göra önskvärda och evidensbaserade val i relation till 

sin hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Personcentrerad vård strävar efter att 

synliggöra hela personen och tillgodose andliga, existentiella, psykiska, fysiska och sociala 

behov (Ekman et al., 2011; Kitson, Marshall, Bassett & Zeitz, 2013).  

 

Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, GPCC (2017) har definierat tre 

nyckelbegrepp för personcentrerad vård. Första begreppet är partnerskap. Partnerskap är den 

mest centrala delen i personcentrerad vård. Det handlar om en ömsesidig respekt för 

varandras kunskaper. Där patientens och anhörigas kunskap om hur det är att leva med 

sjukdomen bör respekteras, likaså vårdgivarens kunskap om behandling, vård och 

rehabilitering. Det andra begreppet är patientberättelse, att lyssna på patientens berättelse om 

sitt tillstånd är en förutsättning för personcentrerad vård. Utifrån berättelsen kan vård och 

omsorg planeras gemensamt mellan vårdgivare, patient och anhörig. En överenskommelse i 

form av en hälsoplan innehållande mål och strategier sker för genomförande och uppföljning 

(Ekman et al., 2011; Kitson, Marshall, Bassett & Zeitz, 2013). Den tredje delen i den 

personcentrerade vården är dokumentation av berättelsen och hälsoplanen. Denna 

dokumentation sker i patientens journal och ska ständigt ses över, samt vara tillgänglig för 

patienten och följa patienten genom hela vårdkedjan (Ekman et al., 2011).  

 



  

 
3 

2. PROBLEMFORMULERING  

Många av de som avlider varje år är i behov av palliativ vård. Målet med palliativ vård och 

nutritionsbehandling vid livets slutskede anses vara att upprätthålla livskvalitet och uppnå 

välbefinnande. Sjuksköterskor inom den palliativa vården ansvarar för stöttning, 

förebyggande, övervakning och förbättring av metoder som används för att uppfylla 

patientens omvårdnadsbehov (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det är därför viktigt att 

ta reda på hur nutrition påverkar patienten fysiskt, psykiskt och socialt och vilken betydelse 

det orala intaget har för patienter inom den palliativa vården, för att kunna jobba 

personcentrerat och minska risken för lidande hos patienterna.  

 

3. SYFTE 

Att beskriva betydelsen av nutrition för patienter vid palliativ vård 

 

4. METOD 

4.1 Metod och design 

En litteraturstudie med systematisk sökning genomfördes med en deskriptiv design 

(Kristensson, 2014). 

 

4.2 Sökstrategi  

Litteratursökningen genomfördes systematiskt inom det valda området i databaserna 

CINAHL, MEDLINE, AMED och PsycINFO (se bilaga 1). Sökningen gjordes utifrån de 

meningsbärande orden nutrition och palliativ vård, samt synonymer till dessa. Orden 

översattes sedan till engelska MeSH-termer och sedan söktes motsvarande ord i databasernas 

respektive ordlista (thesaurus). Sökorden som användes var: nutrition, enteral nutrition, food, 

diet, meal, palliative care, end of life care samt terminal care. Sökningarna begränsades till att 

vara på engelska och inte äldre än 15 år. I databaserna CINAHL och PsycINFO valdes även 

att artiklarna skulle vara Peer Reviewed, de övriga databaserna saknar denna funktion. Utöver 

databaserna granskades även referenslistor ur funna artiklar systematiskt, det gjordes även en 

manuell sökning för att granska avhandlingar inom ämnet i Karolinska Institutets databas för 

avhandlingar. (https://www.openarchive.ki.se) 

 

4.3 Urval  

Utifrån syftet valdes inklusions- och exklusionskriterier ut för att göra sökningen så specifik 

som möjligt (Kristensson, 2014). Inklusionskriterier för studien var artiklar som behandlade 

palliativa patienter med oralt intag av föda och alla åldrar. Artiklar exkluderades om de endast 

beskrev vårdpersonals och/eller anhörigas perspektiv, eller endast medicinskt baserad 

nutrition dvs. sondmatning eller parenteral nutrition där vätska och näring ges intravenöst.  

 

Urvalet gjordes i olika steg utifrån urvalskriterierna (Kristensson, 2014). I första steget lästes 

alla titlar i respektive databas och ett urval gjordes av artiklar som ansågs svara på studiens 

syfte, här lästes totalt 516 titlar där 182 ansågs relevanta. I nästa steg granskades de valda 
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artiklarnas sammanfattningar/abstract för att göra ett ytterligare urval inför det tredje steget, 

där artiklarna som valts ut lästes i fulltext, här lästes 33 artiklar. Slutligen hade sju artiklar 

valts ut ur databaserna genom denna urvalsprocess. Utöver de sju artiklarna hade 

uppsatsförfattarna funnit tre relevanta artiklar utifrån referenslistor under urvalet samt en 

artikel genom en granskning av avhandlingar som omfattades av litteraturstudiens syfte.  

Dessa artiklar har inkluderats i litteraturstudien och totalt granskades elva artiklar som 

redovisas under resultat. 

 

4.4 Granskning  

De inkluderade vetenskapliga artiklarna granskades enligt granskningsmallar hämtade från 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). Mallarna som användes var; 

Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskning, Randomiserade studier och 

Observationsstudier (SBU, 2018). I de utvalda artiklarna granskades syftet, urvalet, 

datainsamlingen, analysen och resultatet. Av de elva utvalda artiklarna var samtliga av 

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

svagheter redovisas i artikelmatris (se bilaga 2).  

4.5 Analys  

Resultatet sammanställdes och analyserades utifrån en integrerad innehållsanalys 

(Kristensson, 2014). Artiklarnas lästes först i sin helhet enskilt av författarna för att sedan 

diskuteras tillsammans. Likheter och skillnader identifierades ur artiklarnas resultat och 

skapade kategorier, varje kategori tilldelades en färg. Därefter markerades relevant innehåll i 

studierna med överstrykningspenna i den givna kategorins färg som resultatet ansågs fall 

under. I sista steget sammanställdes resultatet i artiklarna under de olika kategorierna. 

Kategorierna återspeglas sedan som rubriker i denna litteraturstudies resultatdel.  

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Helsingforsdeklarationen (2018) är det viktigt att ta ansvar för individer som ingår i en 

studie och ta hänsyn till de fyra etiska aspekterna: autonomiprincipen, nyttoprincipen, inte-

skada-principen och rättviseprincipen. De etiska aspekterna beaktades under granskning av 

valda artiklar till denna litteraturstudie genom att kontrollera att ett godkännande från en etisk 

prövning redovisades. Hänsyn togs för att inte utesluta artiklar eller kunskap från gjord 

forskning utifrån uppsatsförfattarnas egna etiska värderingar eller förförståelse kring ämnet. 

Att granska artiklar utifrån vedertagna mallar och att båda uppsatsförfattarna läst artiklarna 

separat för att sedan diskuteras tillsammans, har bidragit till att få med all relevant kunskap 

relaterat till syftet.  

 

5. RESULTAT 

Av studiernas resultat framträdde fyra kategorier som presenteras som fyra huvudrubriker i 

resultatet. Kategorierna som bildades var; att upprätthålla hopp, förlust av kontroll, den 

existentiella betydelsen och betydelse för sociala relationer.  
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5.1 Att upprätthålla hopp 

Det orala intaget ansågs vara ett sätt att upprätthålla hopp och motivation för patienter vid 

livets slut (Chai et al., 2014; Muir & Linklater, 2011). Patienter inom palliativ vård beskrev 

nutrition och ätande som en stor del av livet och sågs som en symbol för hälsa (Muir & 

Linklater, 2011). Ett oralt intag associerades ofta med förbättrad aptit, ett sätt att försöka 

kontrollera sjukdomen och förlänga livet (Chai, Krishna & Wong, 2014; Ishiki et al., 2011; 

Muir & Linklater, 2011). Enligt patienter i den palliativa vården hade nutrition inte bara syftet 

att förlänga livet utan även en fysisk och psykisk mening samt en positiv inverkan på 

välmåendet. Mat betraktades som kroppens bränsle vilket gav kraft för att kunna utföra 

vardagliga aktiviteter och ett sätt att motivera välbefinnandet (Hopkinson, 2016; Muir & 

Linklater, 2011).  

 

5.2 Förlust av kontroll 

Kost kunde spela en negativ roll för palliativa patienter, vid livets slut kunde det upplevas 

som att mat inte längre hade någon mening. Måltider som innan sjukdomsförloppet upplevdes 

tillfredsställande kunde efter tillkomst av sjukdom och minskat nutritionsintag i samband med 

palliativa fasen kännas som en börda och leda till ångest (Muir & Linklater, 2011; Strasser, 

Binswanger, Cerny & Kesselring, 2007). Att tappa aptiten eller att förlora förmågan att äta 

kunde ses som en förlust av kontroll av livet eftersom mat hade en betydande roll 

(Hopkinson, 2007). Bristen på aptit sågs som ett steg längre in i sjukdomen och annalkande 

död, vilket gjorde att en känsla av ångest uppkom hos patienten (Strasser, Binswanger, Cerny 

& Kesselring, 2007; Wallin, Carlander, Sandman, & Håkanson, 2015).  

 

Aptiten kunde skifta på grund av dofter, tankar eller diskussioner kring mat. För vissa 

patienter kunde aptiten ändras beroende på portionens storlek. En för stor portion gjorde att 

matlusten försvann och patienter beskrev att de kände sig tvungna att lämna kvar maten på 

grund av portionens visuella storlek (Strasser et al., 2007). Patienter upplevde svårigheter 

kring ändrade ätmönster och fann det problematiskt att hitta livsmedelsalternativ som både 

var nyttiga och tillräckligt välsmakande. Detta kunde framkalla oro genom skuld och skam 

(Hopkinson, 2007; Hopkinson & Corner, 2006). Sjukdomsrelaterade symtom som 

illamående, muntorrhet, sväljsvårigheter och minskad aptit var några av de främsta orsakerna 

till ätsvårigheter och minskad förmåga att upprätthålla intag av oral kost (Hopkinson & 

Corner, 2006; Ishiki et al., 2015; Muir & Linklater, 2011; Orrevall, Tishelman, Herrington, & 

Permert, 2004). Detta gjorde att patienter kände en minskad kontroll över sin nutritionsstatus 

vilket resulterade i frustration kring mat. När patienterna inte längre kunde bestämma över sitt 

nutritionsintag eller inta måltider de själva önskade rubbades deras autonomi (Hopkinson, 

2016; Muir & Linklater, 2011). Att hitta sätt att övervinna minskat matintag och ätsvårigheter 

möjliggjorde att deltagarna kunde känna att de kunde påverka sitt eget välbefinnande (Wallin 

et al., 2015). 

 

5.3 Den existentiella betydelsen  

Viktminskning var inom den palliativa vården ett vanligt förekommande problem hos många 

patienter (Muir & Linklater, 2011; Orrevall, Tishelman, Permert & Cederholm, 2009). Det 

har påvisats ett negativt samband mellan viktminskning och livslängd, där patienter med ökad 

viktnedgång hade kortare livslängd än patienter som kunde upprätthålla sin vikt under 

sjukdomsförloppet (Buskermolen et al, 2012). Uppemot 68 % av patienterna konstaterades 
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vara i riskgruppen för undernäring (Orrevall et al., 2009). Det var även tydligt att de som hade 

högst risk för undernäring var också de med kortast överlevnad. Patienterna upplevde en oro 

över viktnedgången. Viktminskningen medförde tankar om dödens process och patienterna 

var medvetna om att konsekvensen av att inte äta ledde till döden (Hopkinson, 2016; Muir & 

Linklater, 2011; Strasser et al., 2007). Viktförlust skapade en känslomässig anspänning, 

signalerade sjukdom och fysisk svaghet vilket gjorde att patienter kände ett ökat beroende av 

andra människor och anhöriga. Oralt intag av mat symboliserade ett försök att motverka 

viktnedgång och gav en ökad energimängd (Chai et al. 2014; Ishiki et al., 2015; Muir & 

Linklater, 2011). Hos patienter med förändrade matvanor och som drabbades av oavsiktlig 

viktminskning var det vanligt att känna misslyckande och missnöje. Detta på grund av att den 

tidigare vardagen ändrats då patienterna behövde anpassa sig till en ny livssituation 

(Hopkinson, 2016).   
 

5.4 Betydelse för sociala relationer 

Nutrition hade en social betydelse och sågs som en vardaglig aktivitet tillsammans med 

anhöriga och vänner. Patienter försökte bevara den vardagliga aktiviteten så länge sjukdomen 

tillät och beskrev måltider som i grunden viktiga tillfällen för social samvaro och gemenskap 

(Hopkinson, 2016; Muir & Linklanter, 2011; Wallin et al., 2015). Nutritionsintaget 

påverkades positivt genom att familj och vänner åt tillsammans med patienten. Genom att 

anhöriga medverkade under måltiden visades intresse, omsorg och ett omhändertagande. 

Förberedelse av måltider var ett sätt att visa omtanke och var en av de mest betydelsefulla 

omvårdnadsåtgärderna (Hopkinson, 2007).  

 

Anhöriga kunde även ha en negativ inverkan då patienter upplevde att nutrition var ett laddat 

ämne som skapade konflikt mellan patient och anhörig, där förväntningar ofta krockade med 

förmågan hos patienterna (Hopkinson & Corner, 2006; Muir & Linklater, 2011). 

Måltidssituationen var en källa till oro som påverkade relationen mellan den sjuke och 

familjemedlemmen. Förlusten av matens sociala aspekter gjorde att stress skapades när 

måltiderna inte längre utgjorde en positiv social samvaro (Orrevall et al., 2004). Att kunna 

njuta av maten hjälpte patienter att behålla sin självkänsla samt minskade den psykiska 

ohälsan (Chai et al., 2014). Patienter beskrev att måltider upplevdes kravfyllda och att de 

försökte äta för andras skull, dels för att det tillfredsställde sjukvårdspersonalen men även för 

att det lättade på bördan och lindrade oro hos närstående som ätsvårigheterna hos patienten 

medförde (Hopkinson, 2007; Hopkinson & Corner, 2006; Wallin et al., 2015). Upplevelse av 

skuld över den börda som sjukdomen förde med sig för omgivningen uppkom då patienter såg 

hur närstående och bekanta försökte underlätta situationen. Att äta blev därför ett sätt att 

uttrycka tacksamhet (Wallin et al., 2015).  

 

Då måltider ansågs vara en social aktivitet tillsammans med andra tappade patienten denna 

koppling när måltiden skedde i ett annat rum eller uteslöts helt (Hopkinson, 2016). En 

känslomässig kamp uppkom då samtal vid matbordet riktades mot patienters ätsvårigheter 

och begränsningar i patienters matintag. Känslor av annorlundaskap i relation till andra och i 

förhållande till hur patienterna ville uppfattas av andra kunde uppstå vid måltider tillsammans 

med anhöriga, särskilt när sjukdomen och den kroppsliga begränsningen blev påtaglig 

(Hopkinson & Corner, 2006; Wallin et al., 2015). Ätsvårigheter och en reducerad aptit 

medförde utmaningar och gjorde den sociala gemenskapen begränsad. Ätsvårigheter orsakade 

även känslor av frustration, ångest och kunde påverka patienterna så mycket att de avstod från 

att delta vid måltider tillsammans med andra (Hopkinson & Corner, 2006; Muir & Linklater, 
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2011; Orrevall et al., 2004; Strasser et al., 2007; Wallin et al., 2015). En obalans mellan 

patienter och familjemedlemmar orsakade ofta spänningar som vidare skapade skam hos 

patienten. Om patienten tackade nej eller lämnade kvar mat som anhöriga hade gjort fick 

patienten skuldkänslor över sin otacksamhet och matsvinnet. Att äta kunde upplevas kravfyllt 

då patienterna kände sig tvingade att försöka äta när anhöriga kom på besök (Hopkinson, 

2007; Wallin et al., 2015). I ett parförhållande var mat ofta en symbol för kärlek, att laga mat 

åt någon kunde vara ett sätt att uttrycka sin kärlek åt den andra. När inte patienten kunde äta 

samma portioner längre, eller avvisade mat som tidigare varit en favoritmåltid ledde detta till 

frustration. Patienten led av skuldkänslor av att inte kunna äta av maten som blivit lagad 

(Strasser et al., 2007) 

 

5.5 Resultatsammanfattning   

Resultatet visar att patienter upplevde mat som en symbol för hälsan. Att kunna äta gav hopp 

och motivation för både patienten och anhöriga. Ett minskat oralt intag i samband med den 

palliativa fasens fortskridande sågs som ett steg mot livets slut, detta skapade oro hos de 

patienter som saknade aptit eller inte kunde äta. Det framkom i resultatet att en stor del av 

patienterna inom palliativ vård var i riskgruppen för undernäring och majoriteten gick ner i 

vikt under sjukdomsförloppet. Det påvisades även ett samband mellan viktnedgång och 

förkortad livslängd hos patienterna. Nutrition påverkade även sociala relationer för 

patienterna, de blev isolerade från anhöriga och kände skam och påtryckning av att inte kunna 

förmå sig att äta vid måltidstillfället. Patienterna upplevde en förlust av kontroll och autonomi 

när de inte längre kunde äta, måltiden blev kravfylld och kunde skapa konflikter mellan 

patient och anhörig.  

 

6. DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

För att kunna genomföra en sökning utifrån syftet var de viktigaste begreppen tvungna att 

identifieras, det som eftersöktes var nutrition och palliativ vård och dessa identifierades som 

meningsbärande ord. Till detta lades olika synonymer av orden till för att skapa bredd i 

sökningen. Dessa ord översattes sedan till engelska MeSH-termer och vidare i varje databas, 

där det fanns möjlighet, gjordes sedan en sökning för att hitta ämnesord som motsvarade 

MeSH-termerna i databasernas indexlistor. I vissa fall fanns inte ett motsvarande ämnesord i 

databasernas indexlistor och då gjordes en fritextsökning med de meningsbärande orden. I de 

fall där fritextsökning gjordes användes trunkering (*) för att resultatet även skulle innefatta 

alla böjningsformer av ordet. Vid sökning med ett begrepp bestående av flera ord så användes 

frassökning (“) för att begreppet skulle sökas i sin helhet och inte som fristående ord. 

Synonymerna till ämnesorden kombinerades med den booleska termen “OR” till två olika 

block. Sedan kombinerades blocken med varandra genom booleska termen “AND” 

(Kristensson, 2014).  

 

Sökningen gjordes i fyra vetenskapliga databaser; CINAHL är den mest omfattande 

databasen för omvårdnadsvetenskap och kompletterar MEDLINE som är en databas i hälso- 

och sjukvård, men något mer medicinskt inriktad. AMED belyser palliativ vård och 

PsycINFO fokuserar på psykologiska upplevelser av omvårdnad. Sökning i flera databaser 

lade en god grund att hitta genomförd forskning på ett brett spektra inom ämnet. 
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Efter att databassökningarna genomförts blev det uppenbart att det i dagsläget finns begränsat 

med forskning kring ämnet. Trots att sökningarna resulterade i många potentiella artiklar föll 

dessa bort vid en närmare granskning. Av de 33 artiklar som lästes i fulltext blev 26 

exkluderade på grund av att artiklarna vid granskningen inte visade sig svara mot studiens 

syfte. Vidare bekräftas det av forskarna i artiklar som inkluderats att ämnet har begränsad 

tidigare forskning. För att ytterligare bredda sökningen valde uppsatsförfattarna att 

systematiskt gå igenom referenslistor där först titeln granskades, titlar som ansågs vara 

relevanta söktes sedan upp med hjälp av DOI-nummer så att abstrakt kunde läsas. Därefter 

lästes relevanta artiklar i fulltext. Avhandlingar inom ämnet söktes även via Karolinska 

Institutets arkiv (https://www.openarchive.ki.se), sökorden som användes var "Food Palliative 

Care". Efter dessa uttömmande sökningar och funna artiklar bedömdes det att tillräckligt med 

material fanns att bearbeta för denna litteraturstudie. 

 

Att få med den senaste och mest relevanta forskningen innebär att ställa höga krav på 

sökningen i databaserna, att begränsa intervallet för publikationsår i studierna är en viktig 

aspekt i detta (Kristensson, 2014). Eftersom forskningsfältet är begränsat valde 

uppsatsförfattarna att inte begränsa tidsperioden till mer än 15 år. Om färre år vid 

begränsningen används hade viktigt kunskap relaterat till syftet kunnat förbises. 

Uppsatsförfattarna anser att forskning inom 15 år är överförbart och kan implementeras i 

dagens palliativa vård. Viktigt var även att, i de databaser där det fanns möjlighet, begränsa 

till artiklar som var granskade av oberoende forskare (peer reviewed) för att stärka deras 

pålitlighet och hålla en god vetenskaplig nivå. Språket i artiklarna begränsades till engelska, 

ett språk som forskare använder för att kunna bli förstådda internationellt. Det är även en 

fördel för att kunna generalisera resultat mellan länder och även skapa broar mellan 

språkhinder, engelska var även ett språk som behärskades av båda uppsatsförfattarna. För att 

stärka litteraturstudiens trovärdighet utfördes en granskning av respektive artikel var för sig 

av kandidatarbetets författare för att sedan diskuteras tillsammans (Kristensson, 2014).  

 

Då syftet var att belysa patientens perspektiv i denna litteraturstudie exkluderades artiklar 

med enbart anhörigas eller sjuksköterskors perspektiv. Artificiell nutrition kan sättas in då 

patienter har bristande närings- och energiintag men vid livets slutskede ska etiska 

övervägande göras. Det råder delade åsikter om parenteral nutritionsbehandling gagnar 

patienten eller bidrar till en ökad livskvalitet (Holmes, 2010). Då målet med palliativ vård är 

att lindra lidande och bidra till en ökad livskvalitet, har uppsatsförfattarna valt att exkludera 

parenteral nutrition och total parenteral nutrition. Palliativ vård sker inte vid en specifik ålder 

och därför tillämpades inga begränsningar för ålder. Det finns även en aspekt att beakta vad 

gäller geografi och kultur då funna artiklar kommer från olika världsdelar. Definitionen av 

palliativ vård som definieras av WHO (2018) är internationell och mänskliga behoven är 

väldigt lika oavsett vilken bakgrund de kommer ifrån. Det är en styrka för denna 

litteraturstudies överförbarhet att det finns en geografisk spridning där artiklar tyder på 

liknande resultat.  

 

I de studierna som inkluderats fanns både kvalitativa samt kvantitativa studier, detta belyser 

forskningsområdet i denna litteraturstudie från olika perspektiv då olika studiedesigner finns 

representerade. Av de elva studierna vars resultat granskats hade tre en kvantitativ design, av 

dessa rapporterade en inget bortfall och de andra ett bortfall på 22 respektive 50 %. I studien 

av Buskermolen, et al., (2012) fanns det största bortfallet på 50% mot studiens slut. Bortfallet 

berodde på att deltagarna slutade med strålbehandling eller avled. Artikeln har trots bortfallet 

inkluderats till litteraturstudien då studien vidgar bilden av nutritionens betydelse. Artikeln 
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belyser även problematiken kring att göra forskning vid palliativ vård då det är svårt att styra 

både sjukdomsförlopp och överlevnad hos patienter i livets slutskede.  

 

Av resterande åtta studier hade fem en kvalitativ design samt tre med en kombination av både 

kvalitativ samt kvantitativ metod. I några av dessa studier genomfördes intervjuerna 

upprepade gånger som uppföljning med patienterna, detta är styrka och ökar tillförlitligheten 

för studien då forskarna kan se utveckling av patienter med tiden och inte enbart gå efter den 

första patientberättelsen. Forskarna har i flera fall även kompletterat uppgifter om patienterna 

från sjukvårdsdokumentationen.  

 

I denna litteraturstudie har tre artiklar publicerade av samma forskare inkluderats trots att det 

kan medföra en tyngd åt forskarens fördel. Emellertid har dessa granskats noggrant med 

hänsyn till att inte påverka denna litteraturstudies resultat till att ge överförbar data. Dessa 

artiklar har olika infallsvinklar och studieområden samt olika populationer i varierande 

storlek, därmed ansågs artiklarna kunna inkluderas i denna litteraturstudie. 

 

Ett flertal studier som använts i denna litteraturstudie fokuserar på cancerpatienter. Därför bör 

resultaten med försiktighet överföras till allmän palliativ vård. Studierna inkluderades 

eftersom dessa patienter är palliativa och artiklarna svarade på litteraturstudiens syfte.  

 

Strukturerad litteraturstudie med systematisk sökning ansågs vara lämpad utifrån studiens 

syfte, det som avsågs var att kartlägga den forskningen som råder i dagsläget. Med vald 

metod läggs fokus enbart på det som ansågs undersökas, vilket gör att resultatet svarar till 

studiens syfte och stärker studiens validitet. En reflektion i efterhand är att med anledning av 

att det finns begränsat med forskningsstudier att tillgå i dagsläget, hade en observationsstudie 

eller intervjustudie kunnat vara ett lämpligare metodval. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

Resultatet av litteraturstudien visade att ett oralt intag av nutrition inom den palliativa vården 

associerades med ett sätt att kontrollera sjukdomen, förlänga livet, upprätthålla välbefinnande 

samt motverka viktnedgång. Viktminskning på grund av ett minskat oralt intag medförde 

tankar kring dödens process hos patienter i livets slutskede. I resultatet visades även att de 

främsta orsakerna till ätsvårigheter och minskad förmåga att upprätthålla intag av oral kost 

hos de palliativa patienterna var illamående, muntorrhet, sväljsvårigheter och minskad aptit.  

Att nutrition anses vara associerat med livet hos palliativa cancerpatienter visas i resultatet i 

studien av Baldwin, et al. (2011). Dessutom visar resultatet att patienter beskriver vikten som 

en faktor för att kontrollera sin sjukdom och försöka skjuta upp sin bortgång. Genom att 

upprätthålla energibalansen är det möjligt att förlänga livslängden. Nutritionstillskott hos 

palliativa cancerpatienter har liten eller ingen effekt på patientens livskvalitet (Baldwin, et al., 

2011). Då oralt intag av nutrition förefaller ha en betydande roll för patientens ork och 

välbefinnande i livets slut är det en faktor som är viktig att tillgodose och prioritera. För att 

kunna upprätthålla ett oralt intag av kost så länge som möjligt under livets slut behöver 

sjukdomsrelaterade symtom tillgodoses t.ex. med munvård och anpassning av måltidens 

konsistens och visuella presentation. Detta kan hjälpa patienten att motverka en viktnedgång 

och därmed förlänga livslängden utan lidande. Att sjuksköterskan lyssnar in patientens 

upplevelser och känslor i omvårdnadssituationer skapar värdighet och livskvalitet för 

patienter i livets slutskede. 
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Nutrition ansågs vara ett sätt att motivera välbefinnande hos patienter i den palliativa vården.  

Att hitta sätt att övervinna ätsvårigheter och öka matintaget möjliggjorde att deltagarna kunde 

känna att de kunde påverka sitt eget välbefinnande. Resultatet visade att när patienterna inte 

längre kunde bestämma över sitt nutritionsintag eller inta måltider de själva önskade rubbades 

deras autonomi. Den palliativa vårdens inriktning vill så långt det är möjligt gynna patientens 

komfort, öka livskvaliteten och välbefinnande (McGinley, 2015; van der Riet et al., 2008). 

All vård ska ges på lika villkor för hela befolkningen och bygga på respekt för patientens rätt 

till självbestämmande och integritet (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 2017:30, kap. 3, 

1 §). Självbestämmande är en viktig del av den personcentrerade vården, även i det palliativa 

skedet. Att arbeta personcentrerat med patienter i livets slutskede har visat sig innebära en 

signifikant högre livskvalitet, samt medför att patientens självbestämmande och personalens 

respekt för patienten ökar (Brännström & Boman, 2014; Johnston, Gaffney, Pringle, & 

Buchanan, 2015). För att sjuksköterskan ska kunna få en förståelse för patienternas behov 

gäller det att upprätta en god kommunikation så att en bärande relation kan skapas där 

patienten känner sig trygg och kan lita på sjuksköterskan (Ekman et al., 2011; Kitson, 

Marshall, Bassett & Zeitz, 2013). Det är viktigt som sjuksköterska att stötta patienten i beslut 

som stärker självbestämmande. Sjuksköterskan behöver förstå den individuella betydelsen av 

nutrition och ta hänsyn till individuella önskningar som patienter i livets slutdskede har. 

Symtombilden och sjukdomsförloppet för varje patient i ett palliativt skede ser olika ut vilket 

betyder att nutritionsbehandlingen bör individanpassas. I en studie av Pietersma et al., (2003) 

beskrivs hur palliativa patienter själva fått välja mat utifrån en matvagn och då kunna påverka 

på storlek på portion och vilken typ av måltid som ska serveras. Det visade sig att patienter i 

studien föredrog matvagnen jämfört med måltider i standardstorlek som serverades på bricka, 

då patienterna upplevde måltiden mer flexibel och mer tilltalande samtidigt som de kunde 

välja att äta det som de hade lust för just den dagen. Socialstyrelsen (2011) föreslår att hälso- 

och sjukvården bör ta hänsyn till patientens individuella önskemål och måste i så stor 

utsträckning som möjligt fritt få välja mat och dryck i syfte att öka sitt välbefinnande. Då 

målet med palliativ vård och nutritionsbehandling är att främja välbefinnande och livskvalitet 

är det viktigt att jobba personcentrerat. Genom en personcentrerad vård synliggörs hela 

personen, patientens andliga, existentiella, psykiska, fysiska och sociala behov tillgodoses 

relaterat till nutritionen. Ett sätt att bidra till patientens aptit, välbefinnande och autonomi kan 

vara att skräddarsy måltider och möta varje patients specifika behov samt fokusera på andra 

aspekter av måltiden, såsom smakupplevelse, måltidsmiljö och social samvaro. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att måltider var viktiga tillfällen för gemenskap och en 

social samvaro. Nutrition och ätande var en vardaglig aktivitet tillsammans med anhöriga och 

vänner som patienter försökte bevara så länge sjukdomen tillät. Familj och vänners 

medverkan kunde under måltiden ha en positiv inverkan på nutritionen. Genom att anhöriga 

åt tillsammans med patienten visades intresse, omsorg och ett omhändertagande. Detta styrks 

då palliativa patienter i studien av van der Riet et al. (2008) beskriver att 

omvårdnadshandlingar som rörde nutrition är ett sätt att visa omsorg, då mat och vätska var 

mer än bara en behandling. Att måltider skapar en social samvaro beskrivs även i en studien 

av Wallin, Carlander, Sandman, Ternestedt & Håkanson (2013). Vid livets slutskede kan 

patientens beroende av andra öka. Socialstyrelsen (2013) redovisar att fler patienter väljer att 

vårdas och dö i det egna boendet istället för att läggas in på sjukhus eller vårdboende. Ofta 

vårdar anhöriga patienten när det palliativa skedet tar vid. I de fallen där livspartnern blir 

vårdaren kan problemet med traditionella roller där det alltid varit en av paret som lagat mat i 

hemmet ändras då denna person blir sjuk. Rollförändring inom paret kan leda till utmaningar 

hos den friska personen som blir hämmad av att inte ha kunskapen eller förmågan att laga 
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mat, då den sjuka blir beroende av sin friska partner. Vad som kan ses utifrån resultatet är att 

måltider är ett viktigt tillfälle för gemenskap och en social samvaro. Möjligheten till att 

bevara det vardagliga för patienter i livets slutskede är därför viktigt. För att kunna anpassa 

vården efter den enskilda patienten behöver sjuksköterskor ta hänsyn till varje familjs 

livshistoria för att upptäcka matrelaterade stressfaktorer som omfattar sociala förhållanden. 

Varje familj är unik och har egna vanor samt traditioner, något som sjuksköterskan måste 

vara uppmärksam på för att kunna bidra till helheten kring måltidssituationerna. 

 

I resultatet framkom det att mat var ett laddat ämne vilket skapade konflikter mellan patienter 

och anhöriga då förväntningar krockade med förmågan hos patienterna. Ätsvårigheter 

medförde utmaningar och en känslomässig kamp uppkom vid matbordet då samtal riktades 

mot patientens ätsvårigheter och begränsningar i matintaget. Detta gjorde att känslor av 

annorlundaskap utvecklades. Ätandet upplevdes kravfyllt då patienterna kände sig tvingade 

att äta när anhöriga kom på besök och ätandet blev ett sätt att uttrycka tacksamhet. Detta 

beskrivs även i studien av Wallin et al. (2013) då familjemedlemmar ofta uppmanar den sjuke 

att äta mer som ett sätt för att förhindra försämring. Anhöriga såg ett minskat matintag som 

ett misslyckande i omvårdnaden av den sjuke och patienterna kunde skuldbeläggas för att inte 

försöka äta. Ett minskat matintag väcker starka känslor hos familjemedlemmar då de hade 

svårt att släppa taget om mat och dryck. (van der Riet et al., 2008). Information och 

undervisning om pallitiv vård och det pallitiva skedet har visat sig minska upplevd stress hos 

anhöriga (van der Riet et al., 2008). Kommunikation, undervisning och information gällande 

nutrition och ätande mellan anhöriga, patienter och vårdpersonal inom den palliativa vården 

är därför viktigt. Att ta hänsyn till och respektera anhörigas och patienters kunskap om 

palliativ vård är en central del för att kunna eliminera missförstånd och för att kunna jobba 

personcentrerat. 

 

6.3 Slutsats/Implikationer  

Patienter inom palliativ vård upplevde en förlorad kontroll över sin situationen kring intag av 

nutrition och sitt självbestämmande vid ändrade nutritionsvanor. Resultatet visar på att 

nutrition kan ha olika betydelser för olika patienter inom den palliativa vården. Nutrition hade 

ett psykiskt, fysiskt och socialt värde för patienter i livets slutskede och kunde skapa känslor 

som hopp, men även en känsla av frustration.  

  

Vid nutritionsbehandling i den aktuella sjukdomssituationen för palliativa patienter är det 

lämpligt att sjuksköterskor har ett personcentrerat arbetssätt för att kunna ge en god 

omvårdnad. Patienters åsikter och önskemål bör tas hänsyn till för att tillgodose patientens 

individuella nutritionsbehov, välbefinnande och livskvalitet då varje persons sjukdomsförlopp 

ser annorlunda ut inom det palliativa skedet. Då sjuksköterskor har det överordnade ansvaret 

för patientens nutrition och ätande krävs en grundläggande kunskap och kompetens inom 

området för att kunna främja patientens livskvalitet under sista tiden i livet, oberoende av var 

patienten vårdas. 

 

6.4 Fortsatt forskning  

Nutrition inom palliativ vård är ett svårt ämne att bedriva forskning kring. Idag finns en 

begränsad forskning inom området och mer forskning kring patienters perspektiv behövs för 

på bästa sätt mätta patienters behov. Då oralt intag ansågs vara viktigt bör metoder för hur ett 

ökat intag kan ske hos den här patientgruppen undersökas. Experimentella studier för nya 
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metoder i den aktuella patientgruppen är dock svårt att genomföra, observationsstudier är 

sannolikt mer lämpligt då det ur ett etiskt perspektiv är svårt att motivera interventionsstudier 

med kontrollgrupper.   
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Buskermolen, S., Langius, J. A. 

E., Kruizenga, H. M., Ligthart-

Melis, G. C., Heymans, M. W., 

& Verheul, H. M. W. (2012). 

Weight Loss of 5% or More 

Predicts Loss of Fat-Free Mass 

During Palliative Chemotherapy 

in Patients With Advanced 

Cancer: A Pilot Study. Nutrition 

and Cancer, 64(6), 826–832. 

https://doi.org/10.1080/0163558

1.2012.690062. Nederländerna. 

The aim of this 

pilot study was to 

investigate whether 

this stricter cutoff 

value, weight loss 

of 5% or more in 

the past year, is 

associated with 

changes in body 

weight (BW), fat-

free mass (FFM), 

hand grip strength, 

and mid-upper arm 

muscle 

circumference 

(MUAMC) during 

palliative 

chemotherapy in 

patients with 

advanced cancer. 

 

Kvantitativ metod 
 
Population 
Inklusionskriterier: Patienter över 18 år med 

avancerad cancer med planerad palliativ kemoterapi.  
 
Exklusionskriterier: Patienter med Pleural 

Vätskeutgjutning, svårt ödem eller ascites.  
 
Urval 
Urval 20 patienter som deltog i studien.  

Varav 15 st (75%) fullföljde mätningen efter 9 

veckor. Bortfall 25% efter 9 veckor av studien. 

Bortfall 50% efter 18 veckor av studien. Pga dödsfall 

och avslutad strålbehandling.  
 
12 män och 8 kvinnor. 
 
Datainsamling/Analys  
prospektiv. Nutritions-status, aptit och fatigué 

bedömdes. Blodprov togs.  
Beskrivande statistik användes för att beskriva 

resultatet. För att undersöka selektiv utfall testades 

skillnader mellan patienter som fullbordade studien 

med 
Chi-square tests, t-test eller Mann-Whitney U-test. 

En analys av överlevnad gjordes mha log-Rank test 

för skillnad mellan gruppen med gruppen med och 

utan ≥ 5% viktminskning vid baslinjen.  
 
Analys utfördes med användning av SPSS. P-värden 

<0,05 ansågs statistiskt signifikanta. 

Svagheter 
Litet urval efter 

bortfall. Därför bör 

de statistiska testerna 

och resultatet tolkas 

med försiktighet. 
 
Styrkor 
Tydlig metoddel 

och beskrivning av 

bortfall. 
 

Patienter med 5 % 

viktminskning eller mer har 

kortare överlevnad än patienter 

med 0-5% viktminskning. 
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Chai, H. Z., Krishna, L. K. R., 

& Wong, V. H. M. (2014). 

Feeding: What It Means to 

Patients and Caregivers and 

How These Views Influence 

Singaporean Chinese 

Caregivers’ Decisions to 

Continue Feeding at the End of 

Life. American Journal of 

Hospice and Palliative 

Medicine®, 31(2), 166–171. 

https://doi.org/10.1177/1049909

113480883. Singapore. 

Attempt to 

understand aspects 

of the complex 

interplay between 

emotional, physical, 

and cultural factors 

that influence the 

decision by 

caregivers to 

continue feeding 

even at the end of 

life. 

 

Mixad metod av kvalitativ och kvantitativ 
 
Population 
Inklusionskriterier: Palliativa patienter som är 

diagnostiserad med cancer grad 4 och beräknas ha en 

livslängd på 6 månader eller mindre. Vårdgivare var 

en anhörig som patienten ansåg vara den ersättande 

beslutfattaren och var aktiv i patientens vård.  
 
Exklusionskriterier: Patienter som ej kunde 

identifiera eller ej hade en huvudomsorgare 

exkluderades.  
 
Urval 
38 patienter  
97,4% av patienter var över 40 år.  
 
62 huvud-vårdgivare (anhöriga)  
67,7% var över 40 år 
50 % var barn till patienten och 30,6% maka och 

17,7% familjemedlem och 1,6% hade ej anknytning 

till patienten  
 
Inget bortfall rapporteras i studien.  
 
Datainsamling/Analys  
Individuella intervjuer gjordes utifrån 

semistrukturerade intervju-enkäter.  
Under två månader gjordes två olika liknande 

formulär. En till patienten och en för 

anhörig/vårdgivare. Analyser gjordes med 

användning med statistiska analyser av skillnader och 

huvudteman jämfördes.  

Styrkor 
Inget bortfall  
 
Tydliga inklusion- 

och 

exklusionskriterier.  

Icke parametrisk statistik visar 

att vårdare och patienter delar 

liknande åsikter om nutrition i 

livets slutskede. Teman som 

källa till hopp, identifierades 

och uttryck till 

tillgivenhet/ömhet. 

Resultatdelen belyser även den 

sociala aspekten om hur 

relation mellan patienten och 

anhöriga kunde ge hopp och ge 

uttryck av kärlek.  
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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. 

https://doi.org/10.1016/j.ejon.20

15.06.002. Storbritannien. 

To examine 

interdependency in 

the experience of 

involuntary weight 

loss and poor 

appetite of patients 

with advanced 

cancer and their 

family carers and to 

generate 

understanding that 

can inform clinical 

practice. 

 

Kvalitativ studie med beskrivande design.  
 
Population 
Inklusionskriterier: cancerpatienter med palliativ 

vård. Över 18 år. Påtalade problem relaterat till 

nutrition och ätande. Kakexi eller stor risk att 

drabbas.  
 
Exklusionskriterier: Patienter med kognitiv svikt.  
 
Urval 
Strategiskt urval 
 
31 patienter, 27 män och medelålder var 71 år 
 
31 anhöriga, medelålder var 68 år.  
 
Datainsamling/Analys  
Semistrukturerade intervjuer utfördes och 

analyserades genom fenomenologisk tolkande 

textanalys.  

Svagheter 
Få kvinnor i studien  
 
Styrkor 
Väl beskrivet 

inklusion-, 

exklusionskriterier 

samt population. Har 

med citat, tydligt 

syfte.  

Resultatet visar att de palliativa 

patienterna upplevde att 

nutritionen var en börda med 

förändringar socialt, 

psykologiskt och emotionellt.  

 

Resultatet beskriver även att när 

patient och anhöriga kom till 

insikt och accepterade att inget 

mer kunde göras för att 

förbättra eller förändra 

nutritionen avtog den upplevda 

stressen 
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Hopkinson, J., & Corner, J. 

(2006). Helping patients with 

advanced cancer live with 

concerns about eating: a 

challenge for palliative care 

professionals. Journal of Pain 

and Symptom Management, 

31(4), 293–305. 

https://doi.org/10.1016/j.jpainsy

mman.2005.09.005 

Storbritannien 

To develop an 

understanding of 

why eating can be 

experienced as 

troubling and 

examine the 

potential for 

helping people live 

with the changes in 

eating habits that 

often accompany 

advanced cancer. 

En kvalitativ explorativ studiedesign.  
 
Population 
Inklusionskriterier 

Avancerad cancerdiagnos, rapporterat förändrade 

matvanor sedan sjukdomens början, förmåga att 

deltaga i intervju. 
 
Exklusionskriterier 

Pågående kurativ cancerbehandling, enteral eller 

parenteral nutrition. 

 
Urval 
Urvalet gjordes utifrån en enkät som fyllts i av 232 

patienter inom två hemsjukvårdsgrupper i södra 

England, forskarna valde medvetet ut lämpliga 

personer och försökte att få spridning i kön, ålder, 

diagnos och matvanor. 32 patienter valdes ut och 

kontaktades, en avstod samt en dog före intervju. 30 

patienter med avancerad cancer intervjuades varav 16 

män, 14 kvinnor mellan 43 och 85 år. Dessa patienter 

fick nominera personer inblandade i deras vård, 14 

specialistsjuksköterskor och 23 familjemedlemmar.  

 
Datainsamling/Analys  
Datainsamling mixad metod. 

Specialistsjuksköterskor och familjemedlemmar 

intervjuades genom detta urval. Intervjuerna var 

semistrukturerade och spelades in. De analyserades 

genom textanalys.  

Styrkor 
Väl beskrivna 

inklusionskriterier 

och 

exklusionskriterier.  

Att leva med avancerad cancer 

innebär förändringar i 

måltidsvanor på många olika 

sätt, det kan vara relaterat till 

aptit eller måltidssituationen 

som helhet. 

 

Omgivningen har betydelse för 

patienten vid måltiden. 

Patienterna kunde uppleva 

ångest över att inte kunna äta 

samma mat eller i samma takt 

som övriga vid bordet, detta 

resulterar i att patienterna 

antingen vägrar äta eller äter 

ensamma. Andra tvingade sig 

till att äta för att göra 

familjemedlemmar nöjda. 

 

Patienternas berättelser 

avslöjade att de hade en 

uppfattning om att det var 

viktigt att försöka äta vid 

sjukdom. 

 

Patienter som tidigare inte varit 

noggranna med vad de äter 

hade lättare för att anpassa sig 

till måltidsförändringarna. 

 

Det upplevdes som att tid 

saknades från 

sjukvårdspersonal att diskutera 

nutrition och problematiken 

relaterad till det. 

 

https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2005.09.005
https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2005.09.005
https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2005.09.005
https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2005.09.005
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Hopkinson, J. B. (2007). How 

people with advanced cancer 

manage changing eating habits. 

Journal of Advanced Nursing, 

59(5), 454–462. 

https://doi.org/10.1111/j.1365-

2648.2007.04283.x. 

Storbritannien. 

To explore the 

management of 

changing eating 

habits in people 

with advanced 

cancer. 

Mixad metod, explorativ fallstudie.  
 
Population 
Inklusionskriterier: 

Ålder över 18 år med avancerad cancer, förmögen att 

ge ett samtycke i studien och vilja deltaga. 
 
Urval 
Ett frågeformulär och förfrågan om intervju 

skickades ut 2003 via sjuksköterskor inom 

hemsjukvård i södra England till 233 patienter. 143 

patienter deltog och gav sitt godkännande. Ur dessa 

valdes en så heterogen grupp som möjligt gällande 

faktorer som ålder, geografi etc. Totala gruppen var 

30 patienter. 
 

Datainsamling/Analys  
Semistrukturerade intervjuer på 20-60 minuter, 

spelades in. Data analyserades med kvalitativt 

dataanalysprogram, sedan granskades resultatet med 

hjälp av utomstående för att hitta potentiella 

feltolkningar. 

Svagheter 
Begränsad spridning 

på urvalsgruppen, 

inte tillräcklig 

socioekonomisk 

mångfald. 
 

Patienterna upplevde många 

förändringar i mängden och 

typen av mat som de kunde äta 

jämfört med tiden innan 

sjukdom. Många upplevde 

negativa känslor som ilska, 

frustration och skuld 

förknippade med ändringarna. 

 

Att tappa viljan att äta mat som 

tidigare varit njutbart kan ses 

som en förlust av kontroll. 

Vårdpersonal kunde omedvetet 

skapa denna känsla hos 

patienterna med att uppmuntra 

patienten att äta. Att patienten 

är medveten om denna förlust 

av kontroll kan skapa 

möjligheter att återta 

kontrollen. 

 

Om patienten inte kan äta den 

mat som socialt anses som 

“bra” mat och väljer att äta 

motsatsen till detta, skapar detta 

istället skam hos patienten, trots 

att denne kan äta något. 

 

Ändrade måltidsvanor skapar 

friktion i förhållanden då 

anhöriga försöker uppmuntra 

ätande men patienten nekar 

försöken. Ett vanligt resultat var 

att patienten åt endast för att 

göra anhöriga nöjda, trots att 

det inte fanns någon aptit. 

https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04283.x
https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04283.x
https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04283.x
https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04283.x
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Ishiki, H., Iwase, S., Gyoda, Y., 

Kanai, Y., Ariyoshi, K., Miyaji, 

T., … Yamaguchi, T. (2015). 

Oral Nutritional Support Can 

Shorten the Duration of 

Parenteral Hydration in End-of-

Life Cancer Patients: A 

Randomized Controlled Trial. 

Nutrition and Cancer, 67(1), 

105–111. 

https://doi.org/10.1080/0163558

1.2015.976312. Japan. 

This exploratory 

study aimed to 

investigate the 

efficacy of this 

amino acid jelly in 

the terminal phase 

of cancer patients 

with decreased oral 

intake. 

 

Kvantitativ metod. Randomiserad kontroll studie med 

tre försöksgrupper med oblindade prövningar.  
 
Population 
Inklusionskriterier: Samtycke, över 20 år, 

cancerdiagnos, obotlig sjukdom, förmåga att äta oralt 

vid inskrivning i studien, förväntad livslängd >2 

veckor och inneliggande på sjukhus.  
 
Exklusionskriterier: Förekomst av dysfagi, 

gastrointestinal obstruktion, kognitiva problem eller 

allergi mot mjölk eller sojabönor.  
 
Urval 
Patienter rekryterades från institutioner i Tokyo.   
Totalt 27 st patienter  
Varje grupp hade nio stycken patienter. Varav 6 st 

föll bort i IP gruppen och 1 i EL gruppen samt 1 i 

EL+IP gruppen. 
Medianålder var EL 69 år, EL-IP 73 år och IP 77 år.  
 
22% bortfall 
 
Datainsamling/Analys  
Data samlades in med hjälpa av frågeformulär-

EORTC QLQ-C15-PAL om livskvalitet. 
 
För varje variabel presenteras beskrivande statistik 

och jämfördes mellan grupperna. Icke parametrisk 

dataanalys. 

Svagheter 
Litet urval från 

början.  
22 % bortfall, för 

stort bortfall för att 

kunna generalisera 

resultaten.  
 
Styrkor  
Tydligt beskrivna 

inklusionskriterier 

och begränsningarna 

med studien.  

Resultatet visar fysiska och 

psykiska symtom hos patienter 

med artificiell 

nutritionsbehandling Resultat 

visar även att oralt näringsstöd 

kan förkorta varaktigheten av 

parenteral nutrition och 

förlänga varaktigheten av oralt 

intag av nutrition.  

Användning av speciella 

näringsdrycker kan stötta 

patienten till högre livskvalité 

 

  

https://doi.org/10.1080/01635581.2015.976312
https://doi.org/10.1080/01635581.2015.976312
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Muir, C. I., & Linklater, G. T. 

(2011). A qualitative analysis of 

the nutritional requirements of 

palliative care patients: 

Nutritional requirements of 

palliative care patients. Journal 

of Human Nutrition and 

Dietetics, 24(5), 470–478. 

https://doi.org/10.1111/j.1365-

277X.2011.01182.x. 

Storbritannien. 

 

The present study 

aimed to explore 

patients’ views of 

nutrition, to begin 

to understand their 

concerns and to 

determine whether 

such standards meet 

the needs of 

patients in the 

palliative care 

setting. 

 

En kvalitativ metod  
 
Population 
Inklusionskriterier: inneliggande patienter på palliativ 

vårdavdelning och fått tillstånd att delta.  
 
Exklusionskriterier: patienter uteslöts om läkare 

ansåg att patienten ej var lämplig för inkludering, 

patient ej kunde inta oral kost, ej kunde kommunicera 

på engelska eller hade förmåga att ge informerat 

samtycke.  
 
Urval 
Sex patienter deltog i studien. Fyra var kvinnor och 

två var män. Medelåldern var 72,2 år.  
 

Datainsamling/analys 
Semistrukturerade intervjuer som spelades in. 

Intervjun var mellan 20 till 45 min lång. Intervjuer 

transkriberades och analyserades med kvalitativ 

textanalys.  

Svagheter  
Tidsbrist för analys.  
 
Styrkor 
Tydlig beskrivning av 

urval, design och 

datainsamling. 

Resultatet visar att förändring 

och osäkerhet för sitt orala intag 

och vikt var återkommande hos 

patienterna i studien.  

 

Upplevelserna associeras även 

med deras sjukdomstillstånd 

och symtom. Deras undernäring 

avser inte bara fysisk 

undernäring utan även 

psykologisk och social 

undernäring. 

 

 

  

https://doi.org/10.1111/j.1365-277X.2011.01182.x
https://doi.org/10.1111/j.1365-277X.2011.01182.x
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Orrevall, Y., Tishelman, C., 

Herrington, M. K. M. K., & 

Permert, J. (2004). The path 

from oral nutrition to home 

parenteral nutrition: a 

qualitative interview study of 

the experiences of advanced 

cancer patients and their 

families. Clinical Nutrition 

(Edinburgh, Scotland), 23(6), 

1280–1287. 

https://doi.org/10.1016/j.clnu.20

04.04.006. Sverige. 

The aim of this 

study was to 

investigate patients’ 

experiences of the 

nutritional situation 

prior to introduction 

of home parenteral 

nutrition (HPN) in 

order to understand 

factors contributing 

to the decision to 

accept HPN. 

Kvalitativ metod. 
 
Population 
Patienter inhämtades via sjuksköterskor inom 

avancerad hemsjukvård inom olika delar av 

Stockholmsregionen under 2000-2001. Endast 

patienter med avancerad cancer och som var talföra 

inkluderades. Patienterna skulle minst ha HPN tre 

ggr/vecka varav 900 kcal/gång. 
 
Urval  
13 cancerpatienter som fått intravenös 

näringstillförsel i hemmet deltog 
 
11 familjemedlemmar. 
 
Datainsamling/analys 
Semistrukturerade intervjuer.  
Datan analyserades med hjälp av grounded theory. 
 

Svagheter.  
Begränsad geografisk 

spridning, svårt att 

dra slutsatser från 

detta. 

Både patienter och 

familjemedlemmar beskrev 

måltidssituationen som fylld 

med oro och uppgivenhet. 

Patienterna upplevde en vilja att 

försöka äta men var oförmögna 

till detta av olika anledningar. 

Anhöriga upplevde frustration 

över detta då det tyder på 

sjukdomens fortskridande. 

Måltidssituationen tappar sin 

sociala status i detta skede. 

 

Alla patienter uppgav att det 

fanns en period av viktnedgång 

före introducering av HPN. 

 

Det upplevdes en brist på fokus 

kring nutritionsproblemen från 

sjukvårdspersonal i ett tidigare 

skede, erbjudande om HPN 

kom först när patienterna inte 

längre kunde hantera 

nutritionen själva. 

 

  

https://doi.org/10.1016/j.clnu.2004.04.006
https://doi.org/10.1016/j.clnu.2004.04.006
https://doi.org/10.1016/j.clnu.2004.04.006
https://doi.org/10.1016/j.clnu.2004.04.006
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Orrevall, Y., Tishelman, C., 

Permert, J., & Cederholm, T. 

(2009). Nutritional support and 

risk status among cancer 

patients in palliative home care 

services. Supportive Care in 

Cancer: Official Journal of the 

Multinational Association of 

Supportive Care in Cancer, 

17(2), 153–161. 

https://doi.org/10.1007/s00520-

008-0467-4. Sverige. 

To investigate the 

nutritional risk 

status and use of 

nutritional support 

among cancer 

patients enrolled in 

palliative home care 

services. 

 

En kvantitativ metod. 

Population 
Inklusionskriterier:  

Patient inom en palliativ hemsjukvårdsgrupp i 

Stockholmsregionen med möjlighet att deltaga i 

telefonintervju kognitiva, psykiskt och fysiskt. 

Urval 

Sjuksköterskor inom palliativa hemsjukvårdsgrupper 

ombads att kontakta patienter som de ansåg uppfylla 

inklusionskriterier. 914 patienter uppfyllde kriterier 

(av totalt 1121 möjliga), 729 patienter gav 

medgivande för deltagande. 39 uteslöts pga dålig 

hälsa eller dödsfall före start av studie. Från 690 

patienter nekade 40 deltagande och 25 svarade ej på 

kontaktförsök. Därmed genomfördes studien på 625 

deltagare varav fyra patienter föll bort pga otillräcklig 

data från intervju. Totalt 621 i slutlig studiegrupp 

varav 45% män, 55% kvinnor. 

  

Datainsamling/analys 

Strukturerade telefonintervjuer med cancerpatienter. 

En intervjuguide utvecklades för denna studie med 

målet att utvärdera patienternas nutritionsstatus. 

Analyser gjordes med användning med statistiska 

analyser av skillnader och samband.  

Styrkor 
Upptagningsområde 

från hela 

Stockholmsområdet, 

högt deltagarantal. 
 
Tydligt presenterat 

urvalsförfarande. 

68% av patienterna bedömdes 

ha risk för malnutrition, 

patienter som överlevde <1 

månad hade högre risk än de 

som överlevde 4-12 månader 

eller längre. 

 

Obehag eller problem med 

matintag rapporterades av 89% 

av deltagarna. 

 

Cirka hälften av deltagarna var i 

kontakt med en dietist, fler än 

hälften brukade någon form av 

nutritionsstöd (näringsdryck, 

sondmat etc.) - dessa användes 

främst av patienter med lågt 

BMI och kraftig viktnedgång, 

mer frekvent funnet hos 

patienter med kortare 

överlevnad. 

 

  

https://doi.org/10.1007/s00520-008-0467-4
https://doi.org/10.1007/s00520-008-0467-4
https://doi.org/10.1007/s00520-008-0467-4
https://doi.org/10.1007/s00520-008-0467-4
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Strasser, F., Binswanger, J., 

Cerny, T., & Kesselring, A. 

(2007). Fighting a losing battle: 

eating-related distress of men 

with advanced cancer and their 

female partners. A mixed-

methods study. Palliative 

Medicine, 21(2), 129–137. 

https://doi.org/10.1177/0269216

307076346. Schweiz. 

To discover and 

describe elements 

of Eating-related 

distress, focusing 

on male patients 

with advanced 

cancer and their 

female partners. 

Blandad metod av kvalitativ och kvantitativ metod. 
 
Population 
Inklusionskriterier: 

Avancerad cancerdiagnos, viktminskning >5% över 

sex månader eller problem med aptiten, män, hade en 

partner som de spenderade >50% av sina måltider 

med. 
 
Urval 
 Konsekutivt urval, fokusgruppintervjuer med 18 par 

samt enskild intervju med ett par, totalt 19 par. 

Männen var mellan 42 och 79 år där majoriteten var 

gifta med sin partner (n=16). 
 
Datainsamling/analys 
Intervjuerna i fokusgrupperna hölls på sjukhuset och 

varade i 90 minuter vardera. De hölls av en läkare, 

dietist, sjuksköterska och en psykolog. 
Dataanalys grounded theory tills datamättnad rådde. 

Svagheter 
Förklarar inte vilken 

avdelning patienterna 

valdes från och under 

vilken tid. 
 
Styrkor 
Relevant med 

fokusgruppintervjuer 

för att få anhöriga att 

vara delaktiga. 

Måltider hade tidigare varit en 

självklarhet och mestadels en 

angenäm upplevelse. Efter 

sjukdomsutbrott övergick det 

till en osäker, oförutsägbar och 

plågsam aktivitet. Detta 

orsakade utmaningar inom paret 

utöver sjukdomen. 

 

Patienterna rapporterade en 

förändring i aptit, där en patient 

kunde uppleva aptit fram till att 

måltiden serverades, speciellt 

om portionen var stor eller 

doftade starkt. 

 

Måltidssituationen upplevdes 

som bekymmersam då svårighet 

att äta/svälja skapade oro för 

kvävning och förödmjukelse 

om t.ex. mat fastnade och 

manuellt var tvungen att tas 

bort. 

 

  

https://doi.org/10.1177/0269216307076346
https://doi.org/10.1177/0269216307076346
https://doi.org/10.1177/0269216307076346
https://doi.org/10.1177/0269216307076346


  

Sida 11 av 11 

 

Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Wallin, V., Carlander, I., 

Sandman, P.-O., & Håkanson, 

C. (2015). Meanings of eating 

deficiencies for people admitted 

to palliative home care. 

Palliative & Supportive Care, 

13(5), 1231–1239. 

https://doi.org/10.1017/S147895

1514001199. Sverige. 

 

The objective of the 

present study was 

to explore the 

meanings of living 

with eating 

deficiencies at the 

end of life among 

people admitted to 

specialist palliative 

home care. 

En kvalitativ studie. 

 
Population 
Deltagarna rekryterades via sjuksköterskor via 

hemsjukvården med följande inklusionskriterier:  
Inskriven i palliativ hemsjukvård, dokumenterade 

problem av intag av mat och kunna kommunicera på 

svenska utan tolk.  
 
Urval 
Totalt 12 personer  
5 män och 7 kvinnor i åldrar 36-80 år.  
 
10 patienter hade metastaserad cancer  

 
Datainsamling/analys 
Data samlades in via enskilda intervjuer. Totalt 20 

intervjuer utfördes och varade 20 till 112 min 

beroende på ork hos deltagarna. Uppföljningar till 

intervjuerna gjordes.  
 
Intervjuerna analyserades med textanalys. 
 

Svagheter 
Exkluderar dom som 

ej talar svenska. 

Relevanta personer 

till studien kan då 

missas.  
 
Sjuksköterskor som 

väljer vilka som får 

komma till tal i 

studien (gatekeeping)  
väljer det som är mest 

“pigga”  
 
Styrkor 
Bra med upprepade 

intervjuer skapar 

relation, palliativa 

patienter orkar inte 

sitta i ett långt 

intervjutillfälle, bättre 

med flera kortare. 

Resultatet visar att ätsvårigheter 

har en social betydelse och 

påverkar relationer för patienter 

vid palliativ vård. Detta gör att 

patienternas möjligheter att dela 

värdefulla stunder tillsammans 

med familj och vänner hindras.  

 

Ätsvårigheter och insikten om 

de kroppsliga förändringar som 

följde blev betydelsen av att äta 

allt mer framträdande. 

Viktförlust tolkades som ett 

varningstecken om att döden 

närmade sig, och 

ätsvårigheterna blev en 

existentiellt laddad markör; 

intag av mat blev ett sätt att 

göra motstånd mot döden.  

 

Att hitta sätt att övervinna 

minskat matintag och 

ätsvårigheter möjliggjorde att 

deltagarna kunde känna att de 

kunde påverka sitt eget 

välbefinnande.  

 

 

 

 

https://doi.org/10.1017/S1478951514001199
https://doi.org/10.1017/S1478951514001199
https://doi.org/10.1017/S1478951514001199
https://doi.org/10.1017/S1478951514001199
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed/25335943
https://www-ncbi-nlm-nih-gov.db.ub.oru.se/pubmed/25335943

