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Bakgrund: Varje år ställs sjuksköterskor inför diverse problemställningar gällande palliativ 

vård i livets slutskede. Nutritionsbehandling är en av de åtgärder som kan sättas in för att 

lindra situationen för både patient och anhöriga. Då det är flera parter så som patient, 

anhöriga, läkare och sjuksköterska inblandade är det av stort vikt att alla förstår och är 

informerade om situationen för att den svårt sjuke ska få bästa möjliga vård. Syfte: Syftet 

med litteraturstudien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av nutritionsproblem hos 

patienter i livets slutskede. Metod: En litteraturstudie genomfördes där 10 kvalitativa och 

kvantitativa artiklar granskades och analyserades enligt Friberg (2012). Resultat: Det 

framkom tre olika kategorier som är avgörande för hur vården blir: Etiskt övervägande, där 

hänsyn tas till patient och anhöriga. Kommunikation, där sjuksköterskan spelar en avgörande 

roll som sammanlänkad mellan patient/anhöriga och läkare. Handledning och samarbete, här 

är individuella vårdplaner en viktig framgångsfaktor liksom ett nära samarbete mellan alla 

inblandande. Konklusion: Avgörande för en bra palliativ vård där nutritionsbehandling 

ingår är sjuksköterskans roll i att förmedla information från patient/anhöriga till läkare för 

att ge bästa förutsättningar för att kunna sätta in rätt vård, eller för att avstå viss behandling.  
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Background: Every year nurses are faced different problems and questions regarding 

palliative care in end of life. Treatment of nutrition is one of the methods to relieve the 

situation for the patient and relatives. When there are number of individuals that are involved 

in the treatment, like doctors, nurses, it is important that everyone is informed and understand 

the situation, so that the patient get the best treatment. Aim: The aim of this study is to 

describe nurses experiences of nutrition problems when nursing patients at the end of life. 

Methods: A literature study was performed, 10 quantitative and qualitative articles were 

examined and analyzed according to Friberg (2012). Result: There were three different 

categories who are crucial for the outcome of nursing; Ethical considerations which focus 

on the patient and relatives. Communication; where the nurse plays a crucial role as a bond 

between patient/relatives and the doctor. Supervision and cooperation; where the individual 

nursing plan is an important success factor as a close cooperation between all involved. 

Conclusion: Crusial for a good palliative care where nutrition treatment are involved is the 

nurse role to communicate information from patient/relatives to the doctor in order to give 

the best conditions for correct nursing or no nursing at all.  
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INLEDNING 

Enligt Regionala Cancercentrum (2012-2014) drabbas många människor i Sverige årligen 

av ett dödligt sjukdomstillstånd. En del blir friska och återhämtar sig, andra får ett försämrat 

tillstånd och stannar på sjukhus eller annan vårdinrättning. Flertalet av dessa människor 

befinner sig redan i ett palliativt skede när de får sin diagnos men ibland kan det vara svårt 

att avgöra om en patient är på väg mot livets slutskede. När en sjukdom inte längre anses 

kunna botas övergår omvårdnaden till palliativ vård (a.a.). 

Att äta är en viktig del av människans liv.  Näring fås genom kosten, socialisering sker  

genom ätandet. Vi kan ha en emotionell relation till mat genom våra olika värderingar till 

livet. Mat kan ha olika betydelse beroende på vilken kultur människan tillhör.  

Sjuksköterskan, i samarbete med läkare och dietist, har en nyckelfunktion i nutritionen kring 

patienten (Beck-Friis och Strang, 2012). Dock kan det uppstå svårigheter att äta för patienter 

i livets slutskede (a.a.).  

Fokus för denna litteraturstudie är att därför beskriva sjuksköterskors upplevelser av 

nutritionsproblem hos patienter i livets slutskede.  

BAKGRUND 

Palliativ vård  

Begreppet palliativ har sitt ursprung i det latinska ordet pallium som betyder mantel och 

lindrande åtgärder (Beck-Friis och Strang, 2012). Nationalencyklopedin (2015) beskriver att 

palliativ vård är en term som används inom sjukvården när det gäller en sjukdom som inte 

kan botas. Det betyder även att patientens överlevnad begränsas till en kort period. 

Förhållningssättet till palliativ vård har ändrats genom åren (Beck-Friis och Strang, 2012). 

En reviderad version av definitionen palliativ vård finns formulerad (World Health 

Organisation, 2002): ”Palliativ vård bygger på förhållningsätt som syftar till att förbättra 

livskvaliteten för patienter och familjer som drabbas av problem som kan uppstå vid 

livshotande sjukdom”. WHO definierar palliativ vård som fyra hörnstenar: Systemkontroll i 

vid bemärkelse, samarbete, kommunikation och relation samt stöd till de närstående (a.a.). 

Beck-Friis och Strang (2012) beskriver att den engelska hospicerörelsen har varit en 

inspirationskälla för den palliativa vården i Sverige och runt 1980-talet startade landets första 

hospice.  Hospicerörelsens ideologi är att bidra till ett värdigt slut den sista tiden i livet. 

Systemkontroll innebär att ha ett multiprofessionellt team som består av läkare, 

sjuksköterska, dietist, kurator, sekreterare, arbetsterapeut, sjukgymnast samt präst arbetande 

kring patienten och dennes anhöriga. Det är viktigt att sträva efter efter en god 

kommunikation och relation i teamet för att främja livskvaliteten för den svårt sjuke. Att 

stötta de anhöriga är en del av omvårdnaden kring patienten. Detta kan göras genom att 

lyssna och vara närvarande (Beck-Friis och Strang, 2012). 

Palliativ vård i livets slutskede är ett begrepp som fokuserar på sista tiden inom den palliativa 

vården (Socialstyrelsen, 2013). Målet med vården är att lindra patientens lidande samt främja 
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livskvaliteten. Det skiljer sig dock från person till person hur länge denna period varar. Det 

kan vara allt ifrån dagar till månader (a.a.).  

Nutritionsproblem i livets slut medför att det dagliga livet förändras. Dels utsätts patienten 

för ett fysiskt lidande som kan leda till förlust av kroppsfunktioner. Patienten utsätts även 

för ett psykisk lindande som kan skapa oro och sorg (Kristofferzon och Lindqvist, 2010). 

Risken att dö känns överhängande för patienten, vilket skapar oro för patienten och hotar 

den tid patienten har kvar att leva (Burce m.fl., 2012). 

Omvårdnad vid livets slut 

Enligt Borimnejad, Hamooleh, Seyedfatemi och Tahmasebi (2014) är omvårdnad i livets 

fokusering på att förbättra livskvaliteten för patienten gällande det fysiska, psykiska och 

handliga situationen. Att få fysisk livskvalitet innebär att få adekvat nutritionsbehandling. 

Psykisk livskvalitet innebär att patienten är delaktig i de beslut som fattas kring sjukdomen 

och dess behandling. Slutligen innebär den andliga dimensionen att patienten upplever att 

det finns något mer efter döden. Palliativ omvårdnad strävar efter att lindra lidande och 

hjälpa patienten att förstå sin sjukdom. Som sjuksköterska är det viktigt att försöka förstå 

patientens behov i den aktuella vårdsituationen. För att en god vårdrelation ska kunna uppstå 

bör sjuksköterskan kunna lyssna och vara ett psykologiskt stöd (a.a.).  Dahlberg och 

Segersten (2010) beskriver att hälsan är föränderlig och speglar människans aktuella 

tillstånd. Att vårda innebär att ohälsa och sjukdom bekämpas. Patientens livskraft skall 

stärkas så att patienten kan påverka sitt liv i stort och smått (a.a.). Prevost och Grach (2012) 

skriver att det är viktigt att anpassa näringen till patienter i livets slutskede för att öka 

livskvaliteten. Genom att ha en regelbunden kontakt med patient, anhöriga samt 

vårdpersonal kan råd ges tidigt om hur oral nutrition ska anpassas specifikt till den enskilda 

individen vid livets slutskede. Ur ett etiskt beaktande behövs överväganden om hur näring 

ska ges för att inte beröva patientens livskvalitet (a.a.). 

Enligt Dahlberg och Segersten (2010) är varje människa är unik och genom sin 

självständighet äger människan rätten att bestämma över sin livssituation. I ett vårdande 

möte mellan sjuksköterska och patient utspelar sig en interaktion där sjuksköterskans 

information och expertkunskap kopplas samman med patientens egen livsvärld (a.a.).  Enligt 

International Council of Nurses (2012) etiska kod framgår att sjuksköterskan har fyra 

grundläggande ansvarsområden;  främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande. Vidare har sjuksköterskan en viktig roll gällande kommunikationen med 

andra yrkesgrupper som vårdar patienten (a.a.). 

Nutrition vid livets slut 

Beck-Friis och Strang (2012) beskriver att när en patient befinner sig i livets slut blir frågan 

om nutritionsbehandling som en omvårdandsåtgärd aktuell att diskutera. En patient bör alltid 

tillfrågas om näring och dryck och om hon känner törst eller hunger. Ofta lindrar vätskeintag 

muntorrhet.  Även anhöriga bör vara delaktiga om frågan om dropp uppstår. 

Droppbehandling bör även ha en tidsgräns där nyttan av behandlingen övervägs.  Matintag 

är att den symboliserar hälsa. Kroppen behöver vätska och näring för att inte drabbas av 

intorkning, viktminskning och kakexi. Begreppet kakexi innebär att en förändring sker i 

kroppens metabolism gällande kolhydrater, fetter och proteiner. När kroppen intar svältläge 

utplånas fettresurserna i första hand. Vid längre framskriden kakexi bryts muskelmassan ner. 
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Vid allvarlig sjukdom spelar därför mat och dryck en viktig roll. Viktnedgång i samband 

med sjukdom ses som ett tecken på ohälsa (a.a.).  När det gäller kakexi vid cancerdiagnos 

gäller det att tidigt identifiera problemet och att inte bara förlita sig på viktminskning utan 

att använda sig av 3-faktorprincipen. Den innebär att patienten följs upp gällande 

viktminskning, minskat födointag och inflammation (Fearon, Voss, & Hustead, 2006). Vid 

en studie gjord med patienter med bukspottkörtelcancer som dessutom har kakexi, framkom 

det att dessa patienter har en signifikant minskad överlevnadsgrad. Det är av stor vikt att 

viktminskningen inte överstiger 10 % på dessa patienter för att det skall finnas bättre chans 

till överlevnad (Bachmann m.fl., 2009). Beck-Friis & Strang (2012) beskriver att mål har 

satts upp med behandlande insatser som syftar till att patienten får lindring och på så sätt får 

uppleva bästa möjliga välbefinnande. När botande åtgärder är avslutade kan en diskussion 

kring nutritionsåtgärder åter vara aktuell. Sjuksköterskan upplever att hon, i samråd med 

läkaren, bör vid upprepade tillfällen ta reda på vad patienten och dess anhöriga har för 

önskemål om näringstillförsel. Detta sker i relation till det aktuella sjukdomsskede som 

patienten befinner sig i. Det görs en bedömning av nutritionsstatus med hänsyn till patientens 

önskningar om mat och dryck. En person som befinner sig i livets slutskede lider ofta av 

muntorrhet och illamående. Det är då viktigt att läkemedel ges för att förhindra illamående 

och stimulera salivproduktionen (a.a.).  

Lopez & Finguel (2004) visade i sin studie att omkring 50 % av patienterna på en palliativ 

vårdavdelning hade svårigheter att äta i livets slutskede. Åtgärder som gjordes för att höja 

livskvaliteten hos patienterna var att i ett tidigt stadium ta upp frågan om kost samt 

näringstillskott. 

När patienten minskar i vikt och muskelmassa på grund av nedsatt aptit skapar det oro hos 

patienten, dess anhöriga och den vårdande personalen. Minskat intresse för att äta eller 

dricka, att ständigt vara trött och ha mindre ork på grund av viktnedgång kan medföra en 

stor psykiskt stress hos patienten (Bonati m.fl., 2012).  I Japan anses det att mat och dryck 

har en betydande funktion det slutgiltiga stadiet i människans liv. Om en människa avlider 

utan att näringstillskott eller dropp sätts in anses det att själen blir rastlös och oroligt 

kringvandrande i himlen. Etiska och kulturella aspekter vägs in då vätska och näring kan ha 

en djupare betydelse för patienten än vad ögat kan se, beroende på deras sjukdom (Bonati 

m.fl., 2012). 

Good m.fl. (2013) beskriver att sjuksköterskorna i allmänhet kände sig osäkra på att prata 

med patienten om hur de upplevde sin situation i livets slutskede.  Tidpress var även något 

som gjorde att det blev svårare att kommunicera. Sjuksköterskorna kände sig begränsade i 

sin delaktighet när beslutet om nutritionsbehandling togs och att de helt enkelt kunde sakna 

intresse samt prioritering av andra arbetsområden (a.a.). 

Alonso-Babarro m.fl. (2012) visade i sin studie att läkare rapporterade in vilka patienter som 

fått parenteralnutrition eller vilka som inte fått detta den senaste tiden i livet. Förespråkare 

för att ge parenteralnutrition till patienter menar att denna form av nutritionsbehandling 

underlättar patientens mentala medvetenhet och minskar risken för att inte få 

elektrolytrubbningar. Studien visade dock på att parenteralnutrition kan ge gastroenterala 

besvär som exempelvis diarré.  Trots det valde mer än hälften av läkarna att ge nutrition i 

livets slutskede (a.a.). 
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Omvårdandsteoretiskt perspektiv 

I vårdandet bör patientens livslust ligga i fokus. Den sjuke individens sammanhängande 

livshistoria bör greppas av vårdpersonalen. Sjuksköterskan bör stärka och bevara patientens 

hälsoprocesser och på så sätt skapa välbefinnande. Hälsan är målet med 

omvårdnadsåtgärderna. Detta följsamma vårdande innebär att sjuksköterskan måste försöka 

se patienten och lyssna in den sjukes önskemål och värderingar. Sjuksköterskan kan då förstå 

hur patienten upplever sin sjukdom och då erbjuda resurser som som ger välbefinnande. Om 

sjuksköterskan är öppen och följsam i sitt vårdande blir patienten involverad och delaktig i 

sin egen hälsoprocess. Alla val och beslut bör dock inte överlämnas till patienten då det är 

vården som har expertkunskapen (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Enligt Dahlberg och Segesten ( 2010) innebär patientperspektivet  att det är patienten som 

utgör medelpunkten i vården. En människa vårdas genom sitt självbestämmande, värdighet 

och sårbarhet. Hen ses som en aktiv och självbestämmande individ och vårdas genom denna 

värdighet. En god omvårdnad förutsätter en god hållning, strävan till en öppenhet, lyhördhet 

och en delaktighet i vården. Respekt för människans integritet och hur hen själv ser på sin 

sjukdom är i centralt fokus. Patienten som är expert på sig själv och sin kropp men vårdaren 

står för det professionella expertkunnandet. Genom att ha ett gott bemötande mot patienten 

i hens livssituation främjas hälsa samt välbefinnande (a.a.) 

Begreppet livsvärd beskrivs, enligt Dahlgren och Segesten (2010) som en för patienten, unik 

och personlig situation. Men samtidigt utgör den en värld som delas med andra. Patientens 

värld innefattar även närstående och vårdpersonal. Det behövs en stabil teorigrund för att få 

vetskap om tillvägagångssätt för att nå fram till främjande av hälsoprocesser. Det är inte 

vårdaren som beskriver livsvärden utan individen själv utifrån minnen, sin vardag samt 

förväntningar av framtiden. Det är genom livsvärd som hälsa, välbefinnande, lidande och 

sjukdom utspelar sig. För att förstå livsvärlden bör sjuksköterskan lyssna på patienters 

berättelser (a.a.). 

PROBLEMFORMULERING 

Tidigare forskning visar att många patienter i ett palliativt skede äter mindre än vad de borde 

på grund av bland annat illamående, förstoppning och/eller sväljsvårighet. I sitt arbete 

kommer sjuksköterskan ofta i kontakt med palliativa patienter. När patienten kommer i livets 

slutskede uppstår frågan om och i så fall hur nutritionsbehandling ska aktualiseras. I denna 

tidsperiod är ofta sjuksköterskan närvarande varför det är av stor vikt att sjuksköterskan 

etablerar en god vårdrelation till patienten och dess anhöriga. Det är viktigt att öka 

kunskaperna om nutrition i samband med palliativ vård. Genom att sjuksköterskan får del 

av denna kunskap kan det i sin förlängning minska lidandet för patienten. 

SYFTE 

Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av nutritionsproblem hos 

patienter i livets slutskede. 
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METOD  

En litteraturstudie beskriven av Friberg (2012) användes som metod för att beskriva 

sjuksköterskors upplevelser av nutritionsproblem hos patienter i livets slut. En 

litteraturstudie innebär att söka, granska och sammanställa resultat från tidigare forskning 

(a.a). I denna studie har både kvalitativa och kvantitativa forskningsstudier använts för att 

söka kunskap om nutritionsproblem i samband med vård av patienter i livets slutskede. I 

studien har sökningar av vetenskapliga artiklar genomförts i databaserna CINAHL samt 

PubMed/MEDLINE.   

Urval 

För att få tillgång till så ny forskning som möjligt om det valda forskningsområdet användes 

endast artiklar publicerade efter år 2005.  Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara 

skrivna på engelska, att artiklarna skulle ha genomgått vetenskaplig granskning (peer 

reviewe), samt att de innehöll etiska överväganden. För att kunna bedöma artiklarnas 

vetenskapliga kvalitet användes en granskningstabell enligt Friberg (2012) (Bilaga 1). 

Genom detta förfarande erhölls ett överskådligt sätt att se om artiklarna var relevanta och 

svarade mot de kriterier som satts upp för studien. Artiklar skrivna på annat språk än 

engelska och svenska exkluderades på grund av svårighet att förstå innehållet. 

Datainsamling  

En första sökning av vetenskapliga artiklar genomfördes på Högskolan i Skövde samt 

biblioteket på Skaraborgs Sjukhus Skövde. För att få ett så brett urval som möjligt användes 

databaserna CINAHL samt PubMed/MEDLINE. Dessa databaser innehåller en stor andel 

omvårdnadsforskning. Sökord som användes var Nursing, Palliative Care, Experience och 

Nutrition. Sökorden användes i en och samma kombination (Tabell 1).  Boolesk söklogik 

med operatorerna ”AND” och ”OR” användes vid sökningarna för att få specifika sökningar. 

Sökresultatet med ovan nämnda sökord gav 402 träffar. Första urvalet gjordes genom att läsa 

artiklarnas titlar för att se om dessa var relevanta för studiens syfte. Utifrån relevanta titlar 

valdes 31 artiklar. Dessa artiklar lästes först på sina abstract. Därefter gjordes en bortsållning 

av artiklar som inte ansågs svara mot litteraturstudiens syfte. Dessutom söktes en artikel via 

en annan artikels referenslista i databasen PubMed. Slutligen valdes 10 artiklar (Tabell 1).  
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Tabell 1, presentation av sökvägar i litteraturstudien 

Databas Sökord Antal 

träffar 

  

Lästa 

Abstrakt  

 

Lästa 

artiklar i 

fulltext  

Inkluderade 

artiklar 

  

CINAHL Nursing AND 

Experience 

AND Nutrition 

OR Palliative 

Care 

90 10 7 5 

Medline/Pubmed Nursing AND 

Experience 

AND Nutrition 

OR Palliative 

Care 

173 12 10 3 

PubMed Nursing AND 

Experience 

AND Nutrition 

OR Palliative 

Care 

139 9 8 2 

Analys 

Analys av de inkluderade vetenskapliga artiklarna gjordes med stöd i Forsberg & 

Wengströms (2013) metod för en litteraturstudie. Följande analyssteg gjordes för denna 

litteratustudie: 

1. De valda artiklarna delades upp mellan författarna och lästes noggrant flera gånger 

för att få en fördjupad förståelse om materialets innehåll. Anteckningar gjordes i ett 

separat dokument gällande om artiklarna innehöll text med nutrition, omvårdnad och 

palliativ vård.  

2. Därefter jämfördes författarnas anteckningar för att se om det fanns likheter eller om 

anteckningarna skilde sig åt.    

3. De texter som ansågs vara relevanta för studiens syfte markerades med färgpenna. 

Olika färger användes för att möjliggöra en tydlig struktur och som underlättade att 

finna likheter och skillnader i texterna. Denna metod att använda färgmarkeringar för 

att sammanföra eller åtskilja texter underlättade en strukturering av texterna.  

4. Analys av texternas innehåll resulterade i tre teman vilka tillsammans utgör studiens 

resultat. Kategorier som framkom var Etiskt övervägande, Kommunikation och 

samarbete och Handledning.  

Etiska aspekter 

När det gäller litteraturstudier som växer fram på tidigare publicerad kunskap är det av vikt 

att inte faktaunderlaget förvrängs eller behandlas oredligt (Forsberg & Wengström, 2013). 

Därför har datamaterialet till föreliggande studie behandlats genom att inte plagiera eller 

fabricera. Studien har eftersträvat att ge en så sanningsenlig bild som möjligt av 
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datamaterialet. Artiklarna i litteraturstudien är hämtade ur vetenskapliga tidskrifter. Dessa 

artiklar är granskade av en etisk kommitté och följer forskningens etiska riktlinjer (a.a.) 

Henricson (2013) skriver att när en studie påbörjas bör etiska aspekter/överväganden 

göras både inför och under forskningsarbetet. Dessa överväganden skall göras när ett 

forskningsämne väljs, genom hela arbetet och under resultatet. Viktigt är att hänsyn tas 

till hälsan och välbefinnandet hos personer som studien berör. Som forskare skall man se 

till den aktuella verksamheten och arbeta utifrån en forskningsbaserad kurs (a.a.).  
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RESULTAT 

Resultatet presenteras utifrån tre teman som belyser sjuksköterskors upplevelser av 

nutritionsproblem vid vård av patienter i livets slut.  

Att uppleva fördelar och nackdelar med droppbehandling 

I omvårdnaden av patienter i livets slut läggs fokus på att främja personens livskvalitet. 

Sjuksköterskor som arbetar med dessa patienter anser att nutritionsbehandling samt 

droppterapi sällan gynnar patienten (Buck 2012). Dessutom beskriver sjuksköterskor att  få 

medicinska belägg stödjer användning av droppbehandling. Ofta ges dropp i den tidigare 

fasen där kroppen har förmågan att tillgodose sig näringen på ett bättre sätt (a.a.). När 

patienten endast har några dagar eller timmar kvar att leva är god munvård viktigt för att 

lindra lidande (Good, Higgins, van der Riet och Sneesby, 2008).  

Sjuksköterskorna anser att det är av största vikt att de är eniga i sitt förhållningssätt och 

ställningstagande till nutritionsbehandling gentemot patienten och dennes anhöriga. 

Sjuksköterskans önskemål är även hålla sig uppdaterad med den senaste forskningen för att 

kunna ge tillförlitlig information till patienten och anhöriga (Buck, 2012). Enligt 

sjuksköterskor har droppbehandling ett symbolvärde som är både positivt och negativt. 

Positivt för både patienten och anhöriga är upplevelsen av att de får mer tid hos varandra vid 

droppbehandling. Ur ett negativt perspektiv innebär det att dropp ofta sätts nattetid och på 

så sätt stör nattsömnen hos den sjuke (Holmdahl, Imoni och Sävenstedt, 2014). 

Enligt Morss (2006) beskriver sjuksköterskor att det kan bli aktuellt att diskutera en 

komplettering av parenteral nutrition för att optimera livskvaliteten hos patienten. Detta 

gäller framförallt vissa cancerpatienter som beräknas ha en längre överlevnad än ett halvår. 

Övervägande med patienten bör hållas kring avböjandet av parenteral nutrition (a.a.). Enligt 

(Good m.fl.2008) så upplever sjuksköterskor att tekniska moment såsom nålsättning, slangar 

och andra moment kopplade till dropphantering tar bort närheten och intimiteten till 

patienten. Anhöriga ser dock ofta det praktiska arbetet och de tekniska momenten som något 

ändå görs för den sjuka patienten (a.a.).  

Enligt Kumar och Kuriakose (2013) beskriver sjuksköterskor att personer med 

demenssjukdom en grupp som inte är prioriterad inom nutritionsbehandling.  Sjuksköterskor 

kan även uppleva att det är svårt bedöma en demenssjuk patients nutritionstillstånd. Detta 

beror på att sjuksköterskan inte fått tillräcklig utbildning i vården av demenssjuka patienter 

(a.a.). 

Att uppleva bristande kommunikation och samarbete 

Enligt sjuksköterskor är kommunikation med läkare avgörande för hur omvårdnaden av 

patienten utvecklar sig (Adachi I. , Kimura, Miyashita, Morita, Shima och Takahashi, 2007). 

Sjuksköterskor och läkare har olika synsätt på om och hur eventuell nutritionsbehandling 

bör ges. Det finns en önskan hos sjuksköterskor att kommunikationen och informationen 

från läkare ska förbättras. Sjuksköterskor upplever även att det behövs en mer aktiv 

diskussion kring när nutritionsbehandling ska ges (a.a.). Sjuksköterskor beskriver att deras 

stress minskas om beslutsfattningen var mer patientcentrerad och individuell från läkarnas 

sida.  Längden på sjuksköterskans och patientens vårdrelation har betydelse för hur 
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sjuksköterskan framför patientens önskemål gällande nutritionsbehandling till läkaren 

(Adachi I. , Kimura, Miyashita, Morita, Shima och Takahashi, 2007).  

Sjuksköterskor upplever att läkare mer frekvent vill ge dropp för att lindra törst. Vidare 

beskriver sjuksköterskorna att ett samarbete med läkarna ger ett bredare 

omvårdnadsperpektiv. Sjuksköterskorna anser att omvårdnadshandlingar såsom god 

munvård är mycket betydelsefulla för att lindra patientens lidande.  I vissa fall kan dock 

dropp vara aktuellt för patienten (Buck, 2012).  I en studie av Francke, Poortvliet och de 

Veer (2008) gällande intravenös vätskebehandling ansåg 82 % av 489 sjuksköterskor att de 

ville vara delaktiga när läkaren tog beslut om dropp skulle ges (a.a).   

Enligt Holmdahl m.fl. (2014) upplever distriktsköterskor ofta att de känner sig ensamma i 

sitt vårdarbete och i de beslut som de ställs inför. Små sporadiska möten mellan 

sjuksköterskor tas ofta i samband med rapportering vilket uppfattas positivt av sjuksköterskan 

för att stärka dem i sitt beslutsfattande. Det framkommer att distriktsköterskor i samråd med 

läkare önskar att ett palliativt team involveras mer, men att det inte alltid prioriteras (a.a.). 

Dunn, Otten och Stephens (2005) menar att sjuksköterskor anser att de spelar en viktig roll 

i vården av en patient som befinner sig vid livets slut. En tät kontakt mellan patient och 

sjuksköterskan bidrar till att omvårdnaden blir så optimal som möjligt. Många 

sjuksköterskor upplever att interaktionen tillsammans med patienten är mycket värdefull.  

De flesta sjuksköterskor ser döden som en naturlig del av livet och anser att sin huvudsakliga 

uppgift är att lindra smärta och lidande (a.a.). Sjuksköterskor som vårdar patienter som 

befinner sig i livets slut menar att näring- och vätsketillförsel sällan gynnar den svårt sjuke 

individen.  Snarare är god munvård det viktiga när det gäller att lindra lidande hos patienten. 

Det är vanligt att sjuksköterskan upplever oro och nervositet inför att föra en diskussion om 

när nutrition skall ges (Good m.fl., 2008).  

Det är inte sällan att anhöriga anser att mat och vätska är en central del i behandlingen. 

Avsaknad av nutritionsbehandling gör anhöriga ängsliga och de får en upplevelse av att den 

svårt sjuke patienten överges (Adachi m.fl., 2007). Det är viktigt att ha en tydlig 

kommunikation till patient och anhöriga så att inget missförstånd uppstår när dropp inte ges 

till patienten. Det finns en fara annars att anhöriga upplever att patienten törstar eller svälts 

till döds. Sjuksköterskor anser att patientens anhöriga behöver bli mer involverade i 

döendeprocessen. Därför bör samtal med anhöriga kring den palliativa behandlingen göras 

till en naturlig del. På så sätt kan anhöriga få stöd i att undgå skuldkänslor och undvika att 

att de som anhöriga måste bedöma vad som är rätt och riktigt för den döende patienten (Good 

m.fl., 2008). 

Behovet av en vårdplan 

Sjuksköterskor upplever trygghet av att kunna följa en strukturerad plan när 

nutritionsbehandling skall ges.  Sjuksköterskor upplever då meningsfullhet i mötet med 

patienten och anhöriga.  Regelbunden uppföljning av den individuella vårdplanen ger 

realistiska förväntningar och styrker sjuksköterskan i hennes beslut (Holmdahl m.fl., 2014). 

När det gäller omvårdnad av demenssjuka personer anser sjuksköterskor att det tidigt i 

sjukdomsskedet bör ske vårdplanering. För att detta skall kunna ske har det tagits fram 
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verktyg för att handleda vårdpersonalen hur de ska bemöta dessa patienter och deras 

anhöriga. Ett sådant verktyg är guidelines för att uppskatta livslängden hos patienten samt 

anpassad vård efter var patienten befinner sig i sin sjukdom. Sjuksköterskor anser att det är 

viktigt att ha en kontinuerlig kontakt med patient och anhöriga för att underlätta vid livets 

slut samt undvika oklarheter (Kumar m.fl, 2013).  

I en studie av Morita, Tanak och Yamagashi (2009) genomfördes en workshop i syfte att 

hjälpa om hur nutritionsbehandling kan utföras. Efter genomgången workshop ansåg 84% 

av deltagarna sig mer säkra på hur vården skall bedrivas efter genomförd utbildning. Med 

hjälp av handledning i arbetet med individuella vårdplaner och utarbetade riktlinjer får 

sjuksköterskan en trygghet i vägledningen i att bedöma patientens välbefinnande (a.a.).  

I en studie av Adachi m.fl. (2007), som genomfördes med läkare och sjuksköterskor gällande 

olika attityder till att släcka törst i livets slut, framgick det att läkare i större utsträckning 

ville släcka törst genom att sätta dropp. Av läkarna var det 84 % som ville använda dropp 

mot patientens törst. Dock var det endast 36 % av sjuksköterskorna som ansåg att 

droppbehandling hade betydelsefull effekt. Patienten kunde erhålla dropp utan att detta 

diskuterades med den övriga personalen runt patienten. Sjuksköterskor däremot förstod 

vikten av att släcka törst genom att ge patienten dryck samt genom kontinuerlig munvård.  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Föreliggande litteraturstudie bygger på 10 stycken vetenskapliga artiklar av både kvalitativ 

och kvantitativ ansats. Sex stycken av dessa var artiklar där kvantitativ metod använts.  I de 

övriga 4 artiklarna har kvalitativ forskningsmetod använts. Från början trodde författarna att 

de kvalitativa artiklarna skulle vara fler då sjuksköterskors upplevelser var primära sökord, 

men artikelsökningen resulterade i ett större utbud av kvantitativa artiklar. Författarna har 

valt att göra en litteraturstudie enligt Fribergs struktur (2012). Enligt denna struktur är det 

erfarenheter och upplevelser som presenteras i föreliggande litteraturstudie. En nackdel med 

att genomföra en litteraturstudie kan vara att engelsk text feltolkas och på så sätt riskera att 

förvränga resultatet. Friberg (2012) menar att texten inte får riskera att förvrängas.  Dock 

skall det finnas utrymme för tolkningar. Författarna i denna litteraturstudie har upplevt att 

språket i en del av artiklarna har varit svårt att förstå vilket har gjort att vi har fått läsa texterna 

ett flertal gånger. Detta kan säkerligen leda till misstolkningar av texten och på så sätt kan 

resultatet bli förvrängt. Författarna har sinsemellan diskuterat artiklarna och använt sig av 

engelskt lexikon för att på sätt minimera risken för feltolkningar.  

För fattarna har fått ny insikt och lärdom om hur man söker i olika databaser. Genom den 

stöttning författarna fått av tillgänglig bibliotekspersonal på Skaraborgs Sjukhus Skövde har 

arbetet att söka material underlättats. Initialt var tanken att studiens skulle göras med 

intervjuer av sjuksköterskor för att på så sätt få fram vilka problem sjuksköterskor upplever 

vid nutritionsbehandling. Efter många diskussioner författarna emellan ansågs att en 

litteraturstudie var en bra metod att använda för att få svar på vår forskningsfråga. Vi 

bedömde att en intervjustudie inte skulle rymmas inom tidsramen för detta examensarbete.  

Författarnas egna ringa kunskaper kring utförande av intervjustudier ansågs också vara en 

bidragande faktor till att denna metod ej genomfördes.  
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Sökning av datamaterial för litteraturstudien gjordes i databaserna CINAHL, Medline och 

Pubmed. Sökord som användes var ”nursing”, ”nutrition”, ”palliative care”, och 

”experience”. Användandet av de valda sökorden gjorde att antalet sökta och inkluderade 

artiklar ansågs tillräckligt för att få svar på forskningsfrågan. Författarna kände sig nöjda 

med dessa sökord och började därefter kombinera orden tillsammans med operatorerna 

”AND” och ”OR” vilket gav tillräckligt med material. Urvalet av artiklar hade möjligen 

kunnat se annorlunda ut om andra eller fler sökord använts. Författarna gjorde även en 

manuell sökning och fann en artikel i PubMed och via referenslistan sökte fram denna 

artikel. Denna artikel valdes på grund av att den var relevant för litteraturstudiens syfte samt 

matchade inklusionskriterier. Sökningar av artiklar begränsades inte till nationalitet men vi 

har sökt material från länder som bedriver vård på liknande villkor för att resultaten skall 

kunna jämföras. För litteraturstudien valdes artiklar som inte var äldre än 10 år. Denna 

avgränsning gjordes för att kunna ta del av så aktuellt forskningsresultat som möjligt.  

Författarna anser att det har varit en fördel att vara två skribenter till litteraturstudien och för 

att kunna diskutera och analysera textmaterialet. Genom att vara två är det lättare att dela 

tankar och funderingar sinsemellan.  

Resultatdiskussion 

I studiens resultat framkom tre teman.  Dessa var Att uppleva fördelar och nackdelar med 

droppbehandling, Bristande kommunikation och samarbete samt Behovet av en vårdplan.  

Resultatet av vår studie visar att när patienten befinner sig i livets slutskede finns det både 

fördelar och nackdelar med nutritionsbehandling. Studier visar att den som oftast är mest 

närvarande av vårdpersonalen är sjuksköterskan. Det betyder att det är sjuksköterskan som 

oftast ställs inför frågeställningar och genomförande gällande nutritionsbehandlingens för – 

och nackdelar. Som tidigare forskning visar är det viktigt med samstämnighet i vårdandet 

och bemötandet av patient samt anhöriga. Det förmedlar en trygghet för alla inblandade. Det 

ger en positiv känsla så att patient och anhöriga ser att det sker vårdinsatser för patienten 

(Chang m.fl. 2010). 

 

Vidare beskrivs det gällande droppbehandling som framkommit är att det finns få 

medicinska belägg för vilken nytta detta tillför patienten. Denna fråga gällande 

droppbehandling är att om den ges nattetid så stördes patientens nattsömn. En reflektion är 

om det verkligen bör ges droppbehandling nattetid? Det finns även en nackdel med att sätta 

för stor tilltro till droppbehandlingen då denna sällan gynnar patienten, vilket också får 

medicinskt belägg i användningen av droppbehandling som terapi. Sjuksköterskor upplever 

ofta en nackdel med att de tekniska momenten. Att sätta nålar, slangar och övriga moment 

kopplade till dropphantering minskar och fjärmar närheten till patienten (Ashby, Brooks och 

Van der Reit, 2006).  

 

Från litteraturstudiens resultat framkom också möjligheten för patienten att avstå någon form 

av nutritionsbehandling enligt självbestämmandelagen, från 1990. Detta kan ge upphov till 

diskussioner och oro för personal och anhörig.  Det  är viktigt att sjuksköterskan, men även 

läkaren, bör upplysa patienten och anhöriga möjligheten till att själva få bestämma om 

nutrition skall ges eller ej skriver att dropp ges primärt i den tidigare fasen där kroppen har 

förmågan att tillgodose sig näringen på ett bättre sätt. I den senare fasen när patienten bara 

har en kortare tid att leva är det viktigare att fokusera på att ge god munvård för att lindra 

lindandet (Good m.fl. 2013). 



12 

 

 

Författarna av föreliggande litteraturstudie anser att de sjuksköterskor som vill jobba med 

patienter i livets slut har en naturlig inställning till döendeprocessen. De är inte rädda för att 

ta hand om döende patienter utan lägger stor vikt av att höja patientens livskvalitet genom 

barmhärtig omvårdnad såsom god munvård och att bara finnas till hands. Enligt Segesten 

(2010) ska sjuksköterskan ha en öppenhet för den svårt sjukes önskemål när det gäller sitt 

hälsotillstånd.  Det är patientens vilja när det gäller nutritionsbehandling som skall råda så 

långt det går. Patienten är alltså delaktig i sin egen hälsoprocess (a.a.). 

 

Ahronheim och Huang (2000) styrker att sjuksköterskor och läkare och ofta har olika synsätt 

på hur nutritionsbehandling skall utföras på bästa sätt. Sjuksköterskor har vanligtvis den 

närmsta kontakten med både patient och anhöriga.  Med längden på vårdrelationen följer 

vanligtvis hur bra förtroendet mellan patienten och sjuksköterskan utvecklas. I och med 

denna relation följer hur sjuksköterskan kan framföra patientens och anhörigas önskemål 

gällande nutritionsbehandling till läkaren på ett bättre sätt (a.a.). 

Tidigare forskning enligt Ashby, Brooks, och Van der Reit (2006) visar att är det av stor vikt 

för sjuksköterskan att kommunikationen fungerar väl. Detta minskar oro och lidande för 

patienten och dennes anhöriga. Sjuksköterskorna känner mindre stress och dessutom 

underlättas läkarens beslutsfattande (a.a.). En lösning på detta problem är korta möten mellan 

sjuksköterskor emellan för att stämma av patientens tillstånd för att ge patienten bäst vård. I 

en vårdsituation spelar anhöriga en viktig roll. Ofta anser anhöriga att mat och dryck spelar 

en central roll i nutritionsbehandlingen. När dropp inte ges upplever anhöriga att patienten 

överges och är på väg att dö beskriver. Här fyller sjuksköterskan en viktig funktion i att 

förmedla att döden är en del av livet. Genom att bygga upp ett förtroende till patienten kan 

denna, för många, ångestladdade process minska vilket även avlastar skuldkänslor för 

anhöriga. 

Tsaloglidou (2007) styrker vikten av att sjuksköterskor får mer och bättre kunskap i 

nutritions support och möjlighet till att utveckla sina praktiska kunskaper i etiskt 

beslutsarbete genom erfarenhet och undersökning. Det framkom i studien att sjuksköterskan 

höll sig i bakgrunden när beslut skulle tas gällande svåra etiska dilemma för att de saknade 

kunskap, erfarenhet och självförtroende.  

Enligt författarna till föreliggande litteraturstudie skapas troligtvis mer stress hos 

sjuksköterskorna om kommunikationen till lärkarna brister. Detta kan leda till att samarbetet 

mellan de två professionerna minskar. En väl fungerande kommunikation och ett gott 

samarbete mellan inblandade parter ger trygghet för patienten och dennes anhöriga. På så 

sätt skapas god livskvalitet för patienten. Författarna anser även att om sjuksköterskors och 

anhörigas syn på hur nutritionsbehandling skall bedrivas stämmer överens minskas 

sjuksköterskornas stressnivå. Om anhöriga inte är insatta i den sjukes hälsotillstånd kan de 

inte mottaga medicinsk information på ett adekvat sätt. Det skapas då en orolig miljö för 

patienten och en stress hos sjuksköterskan. Ju mer information anhöriga besitter desto 

tryggare blir de i sin anhörigroll.  

Enligt ICN:s, International Council of Nurses etiska kod är sjuksköterskans grundläggande 

ansvarsområde att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Upprättande av individuella vårdplaner medför att 



13 

 

sjuksköterskan i ett tidigt stadium kan handleda patient och anhöriga i vilken typ av vård 

patienten kommer att få. Författarna menar att det är viktigt att individuella vårdplaner tas 

fram för att förbättra vården för patient och anhöriga. Ytterligare en viktig aspekt på 

individuella vårdplaner är att de leder till minskat missförstånd gällande förväntningar för 

patient och anhöriga. Om vården skall bli lyckosam behövs kontinuerliga uppföljningar, inte 

bara mellan sjuksköterskor och anhöriga/patient utan även mellan läkare och sjuksköterska. 

När det gäller personer med demenssjukdom finns guidelines för att handleda sjuksköterskor 

i bedömningen av var patienten befinner sig i sitt sjukdomstillstånd (a.a.). 

Konklusion 

Då det i livets slutskede är många inblandade och mycket känslor speglar sjuksköterskan en 

viktig roll mellan patient/anhöriga och läkare. Att då ha förmågan att ta till sig information 

och att kunna förmedla denna vidare är avgörande för att nå bästa resultat gällande vården 

av patienten. Då det framkommit stora skillnader i t.ex. hur läkare och sjuksköterska anser 

att nutritionsbehandling vid livets slut skall hanteras måste det etableras en nära och öppen 

kommunikation mellan alla inblandade parter. Då nutritionsbehandling i livets slutskede har 

olika betydelse beroende på vem som tar det avgörande beslutet om att nutritionsbehandling 

ska sättas in uppkommer frågeställningar och eventuellt problem. Exempel på betydelsen av 

kommunikation omkring frågan när nutritionsbehandling ska sättas in är att patient och 

främst anhöriga anser att får patienten nutrition sker det en synlig omvårdnad.  

Kliniska implikationer  

Resultatet i studien visar vikten av att använda vårdplaner där både sjuksköterska, läkare och 

anhörig är inblandade i vården kring patienten. För att patienten ska få god omvårdnad och 

nutritionsbehandling i livets slut är det viktigt att i ett tidigt stadie upprätta vårdplaner och 

att man kontinuerligt uppdaterar dessa. Förslagvis kan sjuksköterska och läkare gemensamt 

arbeta med en vårdplan i samråd med patienten. Det krävs täta möten mellan läkare och 

sjuksköterska för att optimal nutritionsbehandling skall kunna ges.  Sjuksköterskan har en 

nyckelroll som ”språkrör” mellan patient/anhöriga och läkare. Det är viktigt att 

individanpassa nutritionsåtgärder. Vården skall formas i förhållande till var patienten 

befinner sig i sin sjukdomsfas men även efter patientens önskemål. Förslag på åtgärder som 

kan införas i den palliativa vården är workshops gällande individuella vårdplaner och 

fortbildning för sjuksköterskor för att säkerställa kunskap om nutritionsbehandling.  

Forskningsimplikationer 

Det behövs mera forskning om hur en gemensam vårdplan gällande nutritionsbehandling 

kan tas fram och hur vårdplanen skall nyttjas av sjuksköterskan och läkaren. Mer forskning 

behövs om sjuksköterskors specifika roll i ett vårdteam kring nutritionsbehandling vid vård 

i livets slutskede. Det behövs även mer forskning om och när nutritionsbehandling skall 

användas som behandling.  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Beskrivning av Fribergs granskningsmall som använts vid granskning av de 

kvalitativa studierna 

 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

 Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna och 

i vilka så fall beskriven? 

 Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

 Hur är metoden beskriven? 

 Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

 Hur har data analyserats? 

 Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

 Vad visar resultatet? 

 Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

 Vilka argument förs fram? 

 Förs det några etiska resonemang? 

 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

 Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden? 
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