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Abstrakt 

Inledning mat och vätskeintag har en central roll hos cancerpatienter i livets slutskede, 
då symtom och behandling i kombination med kommunikation kan utgöra en svår 
problematik kring nutritionen. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa 
nutritionens betydelse hos cancerpatienter i livets slutskede. Metoden som användes var 
litteraturstudie, inkluderade artiklar var 17 till antalet och publicerade mellan 2000-2010. 
Metoden som användes för att analysera och bearbetades data var insperad av en 
innehållsanalys. I resultatet framgick att cancerpatienter i livets slutskede ville äta men 
inte kunde, vilket gav upphov till många känslor kring måltidssituationen. Krav från 
anhöriga minskade när patienterna fick tillgång till partiell parenteral nutrition och 
patienterna kunde äta i den mån de ville. Behov av stöd som patienterna upplevde var god 
information, engagerad personal samt en god kommunikation. Detta hindrades av 
bristande kunskap hos sjuksköterskan och ledde till en försämrad livskvalitet. I 
diskussionen framgick vikten av att sjuksköterskan hade en god kunskap för att kunna ge 
en god information till patient och anhörig för att minska krav som ställdes på 
patienterna. Kunskapen ledde till en engagerad personal som skapade goda relationer som 
byggde på en god kommunikation.  
 

 

Nyckelord: Cancer, Litteraturstudie, Nutrition, Omvårdnad, Palliativ vård 
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1 Bakgrund  

Enligt Socialstyrelsen så behandlas ca 75 000 människor för cancer varje år och 

uppskattningsvis kommer var tredje person att drabbas av cancer under sin livstid. 

Cancer är ett samlingsnamn för omkring 200 sjukdomar som innebär att olika 

celler börjar dela sig okontrollerat någonstans i kroppen. Celldelningen leder till 

en tumörbildning som i många fall sprider sig till andra platser i kroppen och 

bildar dottertumörer, metastaser. Processen varierar mellan olika cancertumörer 

och individer, vissa cancerformer utvecklas långsamt och andra har ett snabbare 

och mer dramatiskt förlopp. Vid cancer startar en inflammatorisk reaktion i 

kroppen detta ter sig ofta som sjukdomskänsla, sänkt allmäntillstånd, trötthet och 

långvarig feber. Andra vanliga symtom är bland annat knölar utan kända orsaker, 

blödningar och sår som inte vill läka eller har uppstått utan förklaring, svårigheter 

att kissa, illamående, kräkning, aptitlöshet och viktnedgång (Socialstyrelsen, 

2006). Anorexi leder till kakexi som innebär en bristande balans under längre tid 

mellan intaget av föda och kroppens energiförbrukning vilket leder till en dålig 

funktionell status, där vävnad bryts ner och leder till en för tidig död (Meares, 

2000). Symtom i kombination med behandlingar som ges vid cancer leder ofta till 

malnutrition, kakexi och en försämrad nutritionsstatus (Caro, Laviano & Pichard, 

2007). Cirka 80 procent av alla patienter med cancer lider av anorexia som dels 

beror på minskat intag av föda, förändringar i smak och lukt sinnet, en för tidig 

mättnadskänsla samt illamående och kräkningar (Meares, 2000).  

Nutritionen skall inte bara ses som mat och vätskeintag utan som en helhet med 

många betydande faktorer som spelar in. Studier har visat att nutritionen är starkt 

sammankopplad till patienters välbefinnande i den palliativa omvårdnaden. Mat 

och vätskeintag har en fysisk och psykologisk central roll hos patienter i livets 

slutskede, där symtom och behandling i kombination med sjukdomen kan utgöra 

en svår problematik kring nutritionen. Problematik utgörs inte bara av olika 

symtom utan också av de krav patienterna upplever. Missförstånd mellan patient 

och anhörig uppstår då de anhöriga vill men kanske inte alltid kan förstå varför 

nutritionen inte fungerar. Många känslor kretsar kring sjukdomen, döendet och 

olika symtom som försvårar nutritionen hos cancer patienter.  Sjuksköterskan 
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skall vara öppen och se den enskilda individen för att kunna förankra ett gott 

välbefinnande samt en god omvårdnad hos patienten och anhöriga i livets 

slutskede (Mercadante, 1996).      

Palliativ vård innebär en aktiv helhetsvård av patienten vid en tidpunkt när 

förväntningarna inte längre är att bota och målet inte längre är att förlänga livet. 

Målet för palliativ vård är att ge högsta möjliga välbefinnande samt tillgodose 

fysiska, psykiska, sociala och andliga behov (Beck-Friis & Strang, 2008, s. 13). 

Målet för palliativ behandling är att uppnå en god livskvalitet genom att bibehålla 

eller återställa patientens välbefinnande. Nutritionen i det palliativa skedet är 

främst inriktat på att kontrollera symtomen och upprätthålla patientens vikt för att 

uppnå god livskvalitet (Caro et al. 2007).   

Vid palliativ behandling används näringsmässigt stöd inte som botande 

behandling utan för att öka välbefinnandet hos cancer patienter och deras anhöriga 

(Cimino, 2003). Den palliativa vården syftar till att ge näringsmässigt stöd för att 

förbättra patientens livskvalitet genom att kontrollera olika symtom som 

illamående, kräkningar, viktnedgång och smärta i samband med födointag. 

Sjuksköterskan skall i tidigt skede ta reda på patientens kliniska tillstånd och 

utvärdera dess nutritionsstatus. Under detta skede skall patienten få möjlighet till 

kostrådgivning samt bli informerad om den perorala, enterala eller partiella 

(tillfälliga) parenterala nutritionens betydelse samt vikten av hydrering 

(vätsketillförsel). Stöd vid nutritionen resulterar i minskade komplikationer samt 

skapar en balans mellan energiförbrukning och födointag som ökar välbefinnandet 

i den palliativa omvårdnaden (Caro et al. 2007).  När den orala nutritionen inte 

längre fungerar kan enteral nutrition eller partiell parenteral nutrition användas. 

Den enterala nutritionen är att föredra så länge mag- och tarm funktionen fungerar 

och används vid hinder och sväljsvårigheter. Sondmatning är en form av enteral 

nutrition. Partiell parenteral nutrition innebär att man delvis tillsätter kroppen 

näringsämnen, vitaminer och mineraler genom en infusion. Den partiella 

parenterala nutritionen används ofta hos patienter med cancer för att underlätta det 

dagliga livet samt öka välbefinnandet. Partiell parenteral nutrition användas under 

en kortare tid då det inte finns tillräckligt med underlag för en långsiktig 

behandling hos patienter med avancerad cancer (Mercandante, 1996).  

För att uppnå en god nutrition är det viktigt att empati, tillit och förtroende skapas 

mellan patient och sjuksköterska. För att uppnå detta måste sjusköterskan känna 
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till patientens historia, önskemål och problematik, när detta sker kan de 

tillsammans uppnå gemensamma mål vid livets slutskede. Döden och döendet 

påverkar inte bara den som är döende utan även de som finns runt omkring. Att i 

ett tidigt skede kunna fastställa att patienten befinner sig i livets slutskede och 

sätta in omvårdnadsåtgärder som underlättar det dagliga livet har bevisats höja 

livskvaliteten avsevärt. I många fall sker dock förseningar som leder till att 

patienterna inte får rätt vård i rätt tid (Eues, 2007). I livets slutskede sker många 

förändringar hos patienter, den egna identiteten och självbilden ifrågasätts och 

många existentiella frågor väcks. Patienter i livets slutskede strävar efter att kunna 

leva ett så normalt liv som möjligt. Hur sjuksköterskan bemöter dessa patienter 

kommer i allra största grad påverka hur patienterna upplever vården som de får 

(Socialstyrelsen, 2006).  

Patienter i livets slutskede befinner sig i en kris vilket omfattar psykosociala, 

fysiska och existensiella svårigheter som kan minska deras välbefinnande och 

livskvalitet. För att uppnå en god livskvalitet och ett gott välbefinnande skall 

sjuksköterskan lindra de olika symtom som uppstår oavsett om de är psykiska, 

fysiska eller existensiella. För att uppnå detta krävs en god relation mellan 

sjuksköterska, patient och anhörig. Sjuksköterskan skall finnas till hands och en 

god kommunikation måste upprättas mellan de olika parterna. Om en god 

kommunikation upprättas kan detta resultera i ett ökat välbefinnande som medför 

en minskning av symtom samt en förståelse för patientens vilja och känslor 

(Cimino, 2003). Palliativ omvårdnad kräver att sjuksköterskan är öppen, ser 

patientens integritet och autonomi samt kan verka utifrån varje enskild individ. 

Sjuksköterskan skall också vara relationsskapande, stödjande, kommunikativ, 

koordinerande samt underlätta och lindra symtom (Beck-Friis & Strang, 2008, s. 

377-378). Dorothea Orem framställer människan som en medveten, rationell och 

handlingsinriktad individ med den motivation som krävs för målinriktad handling 

i syfte att tillvarata hälsa och förebygga sjukdom. Ibland överstiger 

egenvårdskraven individens förmåga att utföra handlingar som främjar liv, hälsa 

och välbefinnande. Det blir då sjuksköterskans omvårdnadsansvar att kompensera 

den brist som uppstår. Detta skall ske på ett sådant sätt att individen eller dess 

anhöriga får hjälp så långt det är möjligt att återvinna sin egenvårdskapacitet 

(Kirkevold, 2000, s. 159). 

 



4 
 

1:1 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa nutritionen hos cancerpatienter som 

befinner sig i livets slutskede.  

 

1:2 Frågeställningar 

1. Hur kan patienter som drabbats av cancer uppleva måltidssituationen i 

livets slutskede? 

2. Hur kan sjuksköterskan underlätta måltidssituationen för patienter som 

drabbats av cancer i livets slutskede?  

2 Metod 

2:1 Metodbeskrivning 

Figur 1 Flödesschema av de olika stegen i en litteraturstudie, en fri tolkning av Polit och Beck 

(2008, s.108). 

 

En litteraturstudie kan beskrivas som en forskningsöversikt, litteraturöversikt eller 

litteraturgenomgång. Syftet är att beskriva kunskapsläget inom ett visst område. I 

litteraturstudien beskrivs och analyseras studier (Forsberg & Wengström, 2008, 

s.29). Detta innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa 

litteratur inom ett valt ämne eller problemområde där man åstadkommer en 
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sammanställning av data från tidigare genomförda empiriska studier (Forsberg & 

Wengström, 2008, s.34). 

Polit och Beck (2008, s.108) beskriver den process som denna litteraturstudie 

bygger på. Ett flödesschema presenteras i figur 1. 

 

2:2 Litteratursökning 

Databassökningen har genomförts i PubMed och Cinahl. Den manuella sökningen 

har gjorts via granskning av relevanta studiers referenslistor. Inklusionskriterier 

för databassökningen var publicerings år 2000-01-01 till och med 2010-01-01, att 

artiklarna är inriktade på vuxna patienter äldre än 18 år. och omvårdnad, artiklarna 

skall vara skrivna på Engelska samt att artiklarna ska motsvara syftet i 

litteraturstudien. Exklusionskriterier för databassökningen var artiklar publicerade 

tidigare än 2000-01-01 eller artiklar på annat språk än Engelska, artiklar som 

bedömdes med låg kvalitet, artiklar som ej motsvarade litteraturstudiens syfte, 

artiklar som inriktar sig på medicinsk vetenskap samt artiklar som berör barn och 

ungdomar. För att skapa en översikt redovisas resultatet av databassökningen i 

tabell 1 

 

Sökord MeSH: Quality of life, Nursing care, Palliative care 

Sökord Fritext: Cancer, Nutrition, End of life care 

 

Tabell 1 Översikt över litteratursökning i databaser 2010-02-01 – 2010-02-1. Limits År: 2000 – 

2010 Språk: Engelska 

Sökord Antal träffar PubMed Antal träffar Cinahl 
Nutrition AND Cancer AND 
Nursing care 

194 (130) 2 81 (64) 0 

Nutrition AND Cancer AND 
Palliative care OR end of life 
care 

170 (123) 5 76 (45) 3 

Nutrition AND Cancer AND 
Quality of life 

367 (196) 0 137 (98) 4 

Nutrition AND Cancer AND 
Nursing care AND Palliative 
care OR end of life care 

25 (17) 1 20 (12) 0 

Nutrition AND Cancer AND 
Nursing care AND Quality of 
life 

47 (23) 1 25 (11) 0 

Nutrition AND Cancer AND 
Nursing care AND Palliative 
care OR end of life care AND 
Quality of life  

8 (3) 0 6 (2) 0 
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Antal lästa abstrakt anges inom parantes, antal granskade artiklar anges i fet stil. Genom manuell 

sökning tillkom ytterligare sju artiklar 

 

2:3 Bearbetning 

Bearbetning har skett enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 16 -17) i tre faser. 

 

Fas 1 

En första bedömning gjordes där författarna läste igenom 1156 publikationers 

titlar och 724 abstrakt. Många av träffarna hade titlar som berörde medicinsk 

vetenskap och därför lästes ej dessa abstrakt. Dubbletter samt artiklar som 

motsvarade exklusionskriterierna sorterades bort. Vidare till fas 2 gick 16 artiklar. 

 

Fas 2 

De artiklar som motsvarade studiens syfte och inklusionskriterer i fas 1 skrevs ut 

och lästes i sin helhet upprepade gånger. Manuell sökning från relevanta artiklars 

referenslista utfördes och där tillkom sju artiklar. Artiklarna granskades enligt 

granskningsmallen i Bilaga 1. Fyra artiklar exkluderades då de efter en närmare 

granskning visade sig ej motsvara litteraturstudiens syfte, dessa presenteras i 

bilaga 3. Artiklarna som gick vidare till fas 3 var 20 till antalet. 

 

Fas 3 

De vetenskapliga artiklarna klassificerades och värderades i Hög (I) Medel (II) 

eller Låg (III) kvalitet enligt SBU:s klassificerings och värderings krav se bilaga 

2. De inkluderade artiklarna presenteras närmare i Bilaga 4. Två artiklar 

värderades med Låg (III) kvalitet och exkluderades, de presenteras i Bilaga 3. I 

resultatet återfinns 17 artiklar. 

 

2:4 Analys 

En innehållsanalys kännetecknas av att forskaren systematiskt och stegvis 

klassificerar data för att kunna upptäcka olika mönster och teman i texten. Genom 

att göra en systematisk innehållsanalys så får man fram en beskrivning av ett visst 

fenomen (Forsberg & Wengström, 2008, s.150-151). Författarna läste igenom 

artiklarna upprepade gånger var för sig och tillsammans. De identifierade 

huvudresultaten i varje artikel. Det framkom mönster som ledde till subkategorier 
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som i sin tur delades in i två huvudkategorier Patientens upplevelser och 

Patientens behov av stöd (se tabell 2) .  

 

2:5 Etiska överväganden 

Inom forskning får fusk och ohederlighet ej förkomma, med fusk och ohederlighet 

menas förvrängning av data eller forskningsprocessen genom till exempel 

fabricering av data, stöld eller plagiat. Målet med denna litteraturstudie har varit 

att endast använda studier som fått tillstånd av en etisk kommitté, redovisa alla 

artiklar som ingått i studien samt presentera alla resultat som framkommit vare sig 

de stöder forskarnas egna åsikter eller inte (jfr Forsberg & Wengström, 2008, 

s.77). 

3 Resultat 

I denna litteraturstudie ingår 17 artiklar, sju stycken kvalitativa och 10 

kvantitativa. Av dessa kom fyra från Sverige, tre från Taiwan, två från USA, två 

från Canada, två från England, en från Frankrike, en från Norge och en från Israel. 

En artikel var en multicenterstudie som utfördes i Sverige, Danmark och Norge. 

Några av artiklarna kommer att presenteras under båda kategorierna och första 

gången artikeln omnämns görs en grundligare redogörelse av aktuell studie. För 

vidare information om artiklarna (bilaga 4). 

 

Tabell 2 Översikt kategorier 

Kategorier Subkategorier 
Patientens upplevelser Förändrad självbild 

Förändringar i det dagliga livet 
Livskvalitet 

Patientens behov av stöd Sjuksköterskans syn på patientens behov av stöd 
Anhörigas syn på patientens behov av stöd 
 

 

3:1 Patientens upplevelser 

Denna kategori redogör för hur patienter upplever måltidssituationen och faktorer 

som påverkar. Inkluderade artiklar i denna kategori är sju kvalitativa och sex 

kvantitativa från länderna USA, Frankrike, Sverige, England, Canada, Taiwan och 

Norge. 
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Hopkinson, Wright, McDonald och Corner (2006) vill med sin undersökning ta 

reda på hur stor andel av patienter med avancerad cancer som upplevde en oro 

inför sin viktminskning eller sina problem att äta. De kom fram till att drygt 

hälften av alla patienter i undersökningen upplevde en oro inför sin viktminskning 

eller sina svårigheter att äta sedan de insjuknat i cancer. De kom även fram till att 

oron var densamma oavsett närheten till döden.  

Larsson, Hedelin och Athlin (2003) försöker i sin studie få en djupare förståelse 

för hur patienter med cancer i huvud och hals upplever problemen som uppstår i 

samband med nutritionen samt hur dessa problem påverkar det dagliga livet för 

patienterna. Många upplevde symtom som påverkade patientens välbefinnande 

negativt till exempel muntorrhet, illamående och smärtor som ledde till att de inte 

hade någon lust att äta. De som upplevde illamående och kräkningar kände till och 

med att de var motvilliga till att äta. Smakförändringar vad det symtom som 

patienterna beskrev som det mest besvärande för nutritionen. Att inte veta hur 

maten egentligen smakade skapade avsmak hos många patienter. 

Hopkinson och Corner (2006) hade för avsikt att försöka förstå varför ätandet kan 

skapa problem hos patienter med avancerad cancer och hur man kan hjälpa dessa 

patienter. De fann att många upplevde förändringar i hur de åt och vad de kunde 

äta, dessa förändringar krockade med de förväntningar som fanns. 

Förväntningarna kom dels från patienterna, men det fanns också upplevda 

förväntningar från anhöriga och personal. Patienterna beskrev en upplevelse av att 

sjuksköterskan ville att de skulle känna njutning inför mat och att de skulle vilja 

äta. De förstod sjuksköterskans önskan och goda vilja men kände att detta 

ytterligare byggde på deras upplevelse av press eftersom de inte kunde njuta av 

maten och på så vis vara en bra patient. De förväntningarna som kom från 

anhöriga var ofta ihopkopplade med att man måste äta för att överleva och därför 

uppmuntrade de patienterna att äta. Detta gav många patienter dåligt samvete 

gentemot deras anhöriga eftersom de inte kunde äta så mycket som de ville. 

Patienterna hade också förväntningar på sig själva, dessa innefattade hur en 

patient ska vara och bete sig. De ansåg att det var viktigt att försöka äta och att bli 

sedd vid måltidssituationen. Många upplevde att de var tvungna att äta viss nyttig 

mat och detta var ofta ihopkopplat med att man skulle behålla hälsa och en känsla 

av välmående i sjukdomen. Att inte kunna leva upp till dessa förväntningar 
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skapade många spänningar och stress vilket ledde till att det blev ännu svårare att 

äta. 

Bell, Lee och Ristovski-Slijepcevic (2009) ville utforska hur deltagare i en 

kinesisk stödgrupp för personer med cancer diskuterade ätande och mat samt 

deras upplevelser. Hos deltagarna framkom det hur förmågan att äta var en av de 

mest grundläggande delarna för att få ett gott välmående. När den förmågan 

försvann upplevde många en stor stress och ångest, vilket påverkade livskvaliteten 

negativt. 

Chi, Hu, Chuang och Chen (2002) hade som syfte att uppskatta förekomsten och 

orsaken till svårigheter att äta och dricka hos patienter med avancerad cancer. 

Anledningarna till svårigheter att äta var bland annat blockeringar i mag- och tarm 

kanalen, kakexi samt emotionella faktorer. Man såg också att förmågan att äta 

försämrades när patienterna närmade sig döden (P<0,001).  

Larsson et al. (2003) fann att patienterna upplevde att deras liv blev mer begränsat 

detta på grund av olika symtom som relaterade till deras problematik med 

nutritionen. Patienterna upplevde att deras självbild förändrades på ett negativt 

sätt då deras förmåga att äta försämrades. De beskrev detta som att de bland annat 

inte ville vistas bland folk när de åt eftersom de skämdes över att de inte kunde äta 

som förut. Många av deltagarna upplevde denna isolering som en förlust av det 

sociala livet och sörjde detta. Patienterna beskrev att de fick en dålig andedräkt 

vilket ledde till att de inte ville prata med folk eftersom de kände sig ofräscha och 

skämdes över situationen.  

Locher et al (2009) har som mål att undersöka sociala faktorer som kan bidra till 

minskat matintag hos äldre vuxna med cancer. De fann att förändringar i 

självbilden ofta hörde ihop med förändringar av deras kroppar, rubbningar av de 

sätt som de måste äta på och smakförändringar. Detta fick patienterna att uppleva 

frustration och skam som i sin tur ledde till ett minskat näringsintag. Flera av 

patienterna uppgav att det tog väldigt lång tid för dem att äta och konsekvensen av 

detta var att de inte ville äta tillsammans med andra utan att de valde att äta i 

ensamhet. 

I en Amerikansk studie som gjorts av Shragge, Wismer, Olson och Baracos 

(2007) undersökte de hur patienter med avancerad cancer kompenserade för 

anorexia och hur de hanterade emotionella och sociala konsekvensera av att inte 

kunna äta. Patienterna skildrade att förlusten av aptiten ofta kom smygande och 
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svårigheten av detta förstod man ofta inte förrän det redan blivit allvarliga 

problem. De upplevde oönskad viktnedgång, problem med att tillaga maten och 

störda mönster i hur och när man åt. Många lekte med tanken att man skulle 

kunna svälta sig till döds genom att sluta äta och att det inte skulle vara någon 

svårighet då de upplevde maten som motbjudande. 

Nourissat et al. (2008) hade som avsikt att uppskatta livskvaliteten och dess olika 

dimensioner som en funktion av nutritionsstatusen hos cancerpatienter i livets 

slutskede. Livskvaliteten var signifikant (P<0,001) högre hos de patienter som 

hade förlorat mindre än tio procent av sin kroppsvikt sedan de insjuknat än de som 

hade förlorat mer än tio procent. Man såg också en signifikant (P<0,001) högre 

livskvalitet hos de patienter som hade modifierat sin kost relaterat till dem som 

inte hade modifierat sin kost.  

Kubrak et al (2009) gjorde en studie i Canada där de utvärderade hur olika 

symtoms omfattning kan påverka minskat näringsintag, vikt och funktionella 

förmåga hos patienter med cancer i huvud och hals. De fann att den funktionella 

förmågan minskade samt att patienterna minskade i vikt när de upplevde symtom 

som påverkade nutritionen (P<0,0001) Några av de symtom som rapporterades 

var illamående, kräkningar, förändringar i lukt- och smaksinne, smärta och för 

tidig mättnadskänsla.  

Thorensen, Fjeldstad, Krogstad, Kaasa och Falkmer (2002) genomförde en studie 

i Norge där de hade som mål att få en beskrivning av 46 cancerpatienters 

födointag och nutrition. De kom fram till cirka hälften av alla deltagarna i studien 

hade förlorat mer än tio procent av sin kroppsvikt och medelvärdet för 

viktnedgången var 15 procent. Många av patienterna upplevde en för tidig 

mättnadskänsla, illamående, kräkningar samt en nedsatt aptit. 

Chiu, Hu, Chuang, Cheng, Chen och Wakai (2004) har gjort en studie i Taiwan 

där de hade för avsikt att belysa de önskningar som fanns hos patienter med 

avancerad cancer gällande partiell parenteral nutrition och hydrering samt de 

faktorer som rör dessa. Patienternas positiva upplevelser gällande den partiella 

parenterala nutritionen var att de visste att kroppens närings och vätskebehov blev 

uppfyllt. De upplevde också att deras styrka ökade. 

I en studie av Orrevall, Tishelman och Permert (2005) vill de ta reda på hur 

patienter med avancerad cancer och deras familjer upplevde partiell parenteral 

nutrition i hemmet. Både de anhöriga och patienterna kände en lättnad då de visste 
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att patienterna fick i sig den näring som behövdes för att överleva. Partiell 

parenteral nutrition ansågs ha ett direkt positivt inflytande på livskvaliteten. När 

pressen att måsta äta försvann var det många som upplevde en ökad aptit. Många 

fick också mer energi, styrka och kunde leva ett mer aktivt liv. Deltagarna i 

studien var väldigt positiva till partiell parenteral nutrition men utryckte ändå att 

den aldrig kunde ersätta måltiden. Måltidssituationen fyller en annan funktion än 

att bara få näring, som den sociala upplevelsen, smakupplevelsen och 

samhörigheten med andra människor. 

Orrevall, Tishelman, Permert och Cederholm (2009) har i en svensk studie 

undersökt cancerpatienters upplevelser av att använda partiell parenteral nutrition 

i hemmet och faktorer som förknippas med denna. Här uppgav patienterna olika 

anledningar till varför de börjat använda partiell parenteral nutrition som bland 

annat att de var oroliga över att de inte kunde äta tillräckligt med mat för att öka 

välbefinnandet och orkar mer i det dagliga livet. De upplevde svårigheter att 

tugga, svälja och andra symtom som blockering av mag- och tarmkanalen eller 

kraftiga diarréer.  

Chiu et al. (2004) såg att det fanns ett stort intresse hos patienterna som deltog i 

studien av att vilja använda sig utav partiell parenteral nutrition. Patienterna som 

använde partiell parenteral nutrition fick en känsla av välbehag och mer styrka då 

kroppen orkade mer trots att de hade olika symtom som försämrade aptiten och 

förhindrade en god nutrition. 

 

3:2 Patientens behov av stöd 

Denna kategori redogör för det stöd som patienterna behöver och hur 

sjuksköterskan kan underlätta måltidssituationen för patienterna. Inkluderade 

artiklar i denna kategori är två kvalitativa och sex kvantitativa från länderna 

Sverige, USA, Taiwan, Israel, England, Canada och en multicenterstudie som 

utfördes i Sverige, Norge och Danmark. 

 

I studien som genomfördes av Orrevall, Tishelman, Herrington och Permert 

(2004) var syftet att undersöka hur situationen gällande nutrition var före 

insättningen av partiell parenteral nutrition för patienter med avancerad cancer. 

Många upplevde att måltiderna blev en källa till förtvivlan då de ofta blev 

illamående av matos och åsynen av mat. De blev därför beroende av att någon 
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anhörig kunde laga maten. Många såg måltiderna bara som ett måste för att 

överleva. 

Locher et al (2009) fann att patienterna i studien inte talade med sin läkare eller 

annan vårdpersonal om deras problem med nutritionen. Bristande kommunikation 

från patienterna ledde till en ökad viktminskning som resulterade i kraftig 

viktnedgång som försämrade livskvaliteten avsevärt. En del av patienterna 

försökte själva att minska i vikt då det gav dem en känsla av välbehag samt 

kontroll över sina liv och sjukdomen. De valde därför att inte ta till sig nödvändig 

information om nutritionen. Patienterna upplevde att de hade goda kunskaper om 

nutrition detta visade sig vara helt fel då vissa av patienterna blev i så dåligt skick 

att de inte kunde leva ett normalt liv och klara av dagliga sysslor. Personalen 

rådfrågades inte och den bristande kommunikationen ledde till att patienterna fick 

en försämrad sjukdomsinsikt och deras liv påverkades negativt. Många patienter 

ansåg att de inte fått tillräckligt med information från vårdpersonal och sökte 

därför information på egen hand hos vänner, familj och internetsidor där 

informationen var mer eller mindre tillförlitlig, detta ledde till en försämrad 

livskvalitet. I efterhand önskade många att de skulle fått mer information om 

nutritionen som kunde ha ökat deras välbefinnande. 

Enligt Orrevall et al. (2004) upplevde patienterna att frågor om nutritionen inte 

var viktig för vårdpersonalen och kommunikationen mellan patient och 

vårdpersonal fungerade dåligt då det berörde frågor om nutritionen och 

nutritionsstatusen. Patienter upplevde en negativ känsla då förändringar inte togs 

på allvar och att det inte var utav deras intresse om de hade förlorat i vikt, inte 

kunde äta eller hade andra problem med nutritionen.  

Ke, Chiu, Lo och Hu (2008) gjorde en studie för att förstå dagens kunskap, 

attityder och beteendemässiga intensioner när sjuksköterskor administrerar partiell 

parenteral nutrition och hydrering till cancer patienter i livets slutskede. I studien 

fann de att bristande kommunikation gav en försämrad livskvalitet hos patient och 

anhöriga då vårdpersonalen inte såg förändringar i nutritionen och inte kunde 

handskas med deras svårigheter att äta. Anhöriga ansåg att personalen var skyldig 

att informera patienter och de själva om sjukdomsförlopp, diagnos och nutrition. 

Anhöriga belyste också vikten av att informera om fördelar och nackdelar 

gällande partiell parenteral nutrition. Patient och anhörig skall tillsammans få fatta 

beslut om behandlingen ska börja. Familjemedlemmar ansåg det viktigt att ta 
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hänsyn till att de faktiskt var döende patienter med en egen integritet, autonomi 

och självbestämmande rätt som skulle behandlas. 

I en studie av Oz, Theilla och Singer (2008) ville de bedöma livskvaliteten och ät 

beteendet hos patienter som får långvarig partiell parenteral nutrition i hemmet. 

Många av patienterna kände att deras välbefinnande ökade då de använde sig av 

partiell parenteral nutrition i hemmet. Detta kan bero på att många tidigare haft en 

stor viktminskning som lett till oro och stora besvär med den orala nutritionen. 

Några patienter upplevde att de inte fick ett tillräckligt stort stöd från sina vänner. 

Några kände sig inte bekväm med partiell parenteral nutrition. 

Chiu et al. (2004) såg att många i vårdpersonalen hade egna normer och 

värderingar gällande partiell parenteral nutrition och kunde därför inte alla gånger 

stödja patienten och dess anhöriga i behandlingen, detta berodde på för lite 

kunskap inom ämnet.  

Hopkinson et al. (2006) Fann att sjuksköterskans hade ett stort ansvar för att öka 

välbefinnande hos patienter som hade en uttalad problematik med nutritionen. 

Ansvaret upplevdes som en svårighet då det inte alltid gick att lindra patienternas 

symtom och öka förståelsen hos patient och anhörig. Vissa sjuksköterskor 

upplevde att de ville hjälpa patienterna så mycket att de själv skapade en oro över 

att patienterna inte åt och drack som de skulle. Förlusten av att äta gjorde att 

sjuksköterskorna kände känslor av otillräcklighet, skuld och att deras arbete inte 

utfördes på ett professionellt sätt. Sjuksköterskan försökte hela tiden stötta patient 

och anhörig i deras möten inom vården trots de svårigheter som uppstod. 

Kubrak et al. (2009) kom i sin artikel fram till att många av sjuksköterskorna 

uppmärksammade en stor viktminskning hos cancerpatienterna. Sjuksköterskan 

såg också att patienter med ett lågt Body Mass Index (BMI) hade en kortare 

överlevnad samt att de överviktiga patienterna som rasade snabbt i vikt fick en 

försämrad livskvalitet då den sjuke kroppen inte kunde hantera den snabba 

viktnedgången.  

Mowe et al. (2008) fann att bristande kunskap hos personalen ledde till att 

patienterna inte fick god information om hur nutritionen skulle anpassas. Då 

personalen ansåg det svårt att se de undernärda patienterna resulterade detta i en 

försämrad livskvalitet. Personalen önskade att det fanns nationella riktlinjer för 

nutritionen samt näringsändamål, praxis och terapi.  
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Bristande kunskaper hos sjuksköterskan utgjorde en negativ inställning som inte 

gynnade patienterna i livets slutskede. En ökad förståelse hos sjuksköterskorna 

ledde till ett ökat välbefinnande hos både sjuksköterska och patient. Partiell 

parenteral nutrition och hydrering sågs hos en del sjuksköterskor som en 

livsuppehållande åtgärd hos de sjuka patienterna. Målet som sjuksköterskorna 

hade var att öka välbefinnandet och det psykosociala stödet hos de anhöriga och 

patienterna. Partiell parenteral nutrition och hydrering gavs vid behov till 

patienten för att öka livskvaliteten och inte för att förlänga livet. Sjuksköterskan 

ville beakta patientens integritet och självbestämmande rätt oavsett sina egna 

värderingar (Ke et al. 2008). 

4 Diskussion 

4:1 Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturstudien var att belysa nutritionens betydelse hos patienter med 

cancer som befinner sig i livets slutskede. Till syftet fanns två frågeställningar: 

”Hur kan patienter som drabbats av cancer uppleva måltidssituationen?” Och 

”Hur kan sjuksköterskan underlätta måltidssituationen för patienter som drabbats 

av cancer i livets slutskede?”. Resultatet bygger på två huvudkategorier, 

Patientens upplevelser samt patientens behov av stöd. I resultatet framkom det att 

patienterna ofta upplevde många kroppsliga symtom som påverkade 

måltidssituationen på ett negativt sätt. Det framkom att de flesta patienterna ville 

äta men inte kunde vilket ledde till en pressad och ångestladdad situation vid 

måltiden. Det framkom också att många patienter upplevde en isolering då de inte 

kunde vara en del av måltiden eftersom de inte kunde äta som innan de blev sjuka. 

Patienternas behov av stöd visade sig bygga på att de fick en god information av 

sjukvårdspersonalen samt att personalen var engagerad och förstående inför 

patientens situation. Det framkom också att det var viktigt att det kunde etableras 

en god kommunikation mellan personal och patient.  

 

Nutritionen har en stor roll i den palliativa omvårdnaden och är starkt 

sammankopplad till det psykosociala och fysiska välbefinnandet för patienter i 

livets slutskede (Mercandante, 1996). En av de viktigaste delarna som framkom 
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under kategorin patientens upplevelser var att patienterna ofta upplevde 

förväntningar från anhöriga att de skulle äta, då det finns normer som säger att 

man måste äta för att överleva. Detta kan sammanfattas som att så länge man äter 

så lever man. För patienterna blir det därför en uppgift att äta som inte bygger på 

njutning eller välbefinnande utan en kamp för att överleva och leva upp till 

förväntningarna som finns. Pressen från de anhöriga kan skapa en stressad 

situation för patienter i livets slut och kan leda till mycket ångest (Strasser, 

Binswanger, Cerny & Kesselring, 2007).  

Schwarte (2000) fann att då matintag ses som en symbol för överlevnad skapas en 

konflikt mellan anhöriga och patienten då anhöriga vill att patienten ska äta men 

patienten inte kan. Detta skapar en stressad situation i livets slutskede för 

patienten. För att motverka denna stressade situation så är information av största 

vikt. Sjuksköterskan måste här vara noga med att informera både patient och 

anhörig om hur sjukdomen kommer att utveckla sig, att patienten bland annat 

kommer att uppleva en försämrad aptit samt en minskad ork. Denna information 

kommer att bidra till att lindra de anhörigas ångest över att patienten inte äter och 

på så vis minska pressen på patienten (Clayton, Butow, Arnold & Tattersall, 

2005). För att ytterligare lätta på stressen hos de anhöriga kan det vara bra att ge 

dem andra uppgifter att fokusera på istället för nutritionen. Anhöriga skall få 

känna sig involverade i omvårdanden av patienten. Man kan informera om 

munvård samt massage eller vikten av att bara umgås med varandra (Moynihan, 

Kelly & Fisch, 2005). Detta stämmer bra överens med Dorothea Orems 

omvårdnadsteori som säger att de anhöriga har en roll som omsorgsgivare och att 

det är viktigt att sjuksköterskan hjälper de anhöriga att bli involverade i 

omvårdnaden så att de kan underlätta patientens egen vård samt minska lidande 

(Kirkevold, 2000, s. 158). 

Många cancerpatienter upplevde symtom som försvårade nutritionen och 

måltidssituationen vilket utlöste en problematik som fick patienterna att uppleva 

en förändrad självbild som ledde till avskildhet och förlust av det sociala livet som 

uppgav känslor av sorg och ensamhet. Det är därför viktigt att som sjuksköterska i 

den palliativa omvårdnaden hjälpa patienterna att hantera sina symtom genom att 

med medicinsk kunskap lindra de somatiska symtomen som uppstår samt 

kompensera för de brister som patienten har i sin egenvård i enlighet med 

Dorothea Orems omvårdnadsteori (Kirkevold, 2000, s. 158 & Caro et al. 2007). 
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Detta leder till att patienten kan återfå sin självkänsla när det gäller mat och 

ätande. Kearsey (2002) belyser vikten av att sjuksköterskan är medveten om den 

isolering som nutritionen kan leda till för patienten. Att i tidigt skede ge stöd och 

kunskap kring nutritionen är viktigt för att patienterna ska få tillbaka sin 

självkänsla och värdighet. 

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 (Cimino, 2003). 

I en studie av Orrevall et al. (2005) där patienter fick partiell parenteral nutrition 

visade det sig att de ofta upplevde en ökad aptit, mer energi och på så sätt fick de 

mer ork till det dagliga livet. Den ökade aptiten berodde till stor del på att 

patienterna upplevde att pressen på att äta släppte och att de kände att den lilla 

mat de fick i sig räckte eftersom deras näringsbehov blev uppfyllt av den partiella 

parenterala nutritionen. Genom att stödja patienterna med partiell parenteral 

nutrition ökade patienternas förmåga till ett mer aktivt liv och på så sätt en bättre 

livskvalitet. Detta anser vi stämmer bra överens med Dorothea Orems 

omvårdnadsteori som säger att sjuksköterskan ska hjälpa patienten till 

självständighet, ökad aktivitet och egenvård och på så vis en ökad livskvalitet. 

(Kirkevold, 2000, s.148). 

 

I resultatet framkom att patienternas behov av stöd ofta inte blev uppfyllt. 

Behovet av engagemang och förståelse från sjuksköterskan var stort men ofta ej 

uppfyllt. När det inte fanns engagemang och förståelse kunde det inte skapas en 

bra och bärande relation och detta ledde till en bristande kommunikation (Orrevall 

et al. 2004). Bristande kommunikation ledde till dålig information som i sin tur 

leder till en försämrad livskvalitet. En bristande kommunikation mellan patient 

och sjuksköterska leder till svårigheter för att få förståelse och kunskap för 

patientens situation. Wilson (1999) fann att för att sjuksköterskan skall kunna 

identifiera problem hos patienten så måste sjuksköterskan kommunicera med 

patienten och ta reda på patientens upplevda problem och hur situationen kan 

underlättas. Enligt Dorothea Orems omvårdnadsteori är det en förutsättning att det 

finns en mellanmänsklig relation mellan sjuksköterska och patient som bygger på 

en god kommunikation. För att kunna identifiera och synliggöra patienters 
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egenvårdsbehov krävs det att sjuksköterskan får en insikt i patientens liv och 

behov (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2007, s.88).  

I studier av Mowe et al. (2008) och Ke et al. (2008) framkom det att bristande 

kunskap hos sjuksköterskan ledde till en försämrad information till patient och 

anhörig vilket ledde till en försämrad livskvalitet. Bristande kunskap om partiell 

parenteral nutrition ledde till en negativ inställning hos sjuksköterskan och detta 

fördes vidare till patient och anhörig. Sjuksköterskor som arbetar med palliativ 

vård har som skyldighet att se till att ha en god kunskap kring områden som härrör 

patienter i livet slutskede. Beck-Friis och Strang (2008, s.264) tar upp hur viktigt 

det är att sjuksköterskan kontinuerligt söker nya kunskaper och utvecklas inom sin 

profession för att kunna ge en så god omvårdnad som möjligt.  

För att öka kunskapen är det viktigt att på avdelningsnivå utveckla system för 

kvalitetsutveckling, kvalitetssäkringar, som gör att arbetssätt och rutiner hela tiden 

baseras på den bästa tillgängliga kunskapen. På individnivå måste sjuksköterskan 

lära sig att omsätta forskningsbaserad och beprövad erfarenhet i de enskilda 

situationerna i den kliniska vardagen. Omvårdnaden och 

sjuksköterskeprofessionen blir därför ett yrke som ska ses som ett livslångt 

lärande där man konstant utvecklas både som person och i sin yrkesroll 

(Kristoffersen et al. 2007, s.228). 

 

4:2 Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa nutritionens betydelse hos 

patienter med cancer som befinner sig i livets slutskede. Vi har dessutom använt 

oss utav två frågeställningar ”Hur kan patienter som drabbats av cancer uppleva 

måltidssituationen?” och ”Hur kan sjuksköterskan underlätta måltidssituationen 

för patienter som drabbats av cancer i livets slutskede?”. Under databas sökningen 

i PubMed och Cinahl så läste författarna 724 abstract varav 16 artiklar valdes ut, 

16 artiklar av 724 kan anses som en liten vald del detta beror på att den största 

delen handlade om medicinsk vetenskap samt barn- och ungdomar och 

exkluderades därför. En brist i databassökningen är att databaserna konstant 

förändras vilket kan leda till att det är svårt att göra om sökningen.  

De 17 inkluderade artiklarna var uppdelade på sju kvalitativa och 10 kvantitativa 

och författarna fann att alla artiklarna motsvarade syftet. En svaghet i studien kan 

vara den stora mängden kvantitativa artiklar som inkluderades i studien, då det 
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kan vara svårt att få fram upplevelser och behov genom kvantitativt 

förhållningssätt. Vi upplever dock att våra kvantitativa artiklar som inkluderades i 

studien fick fram detta på ett bra sätt genom bland annat flera frågeformulär. Alla 

inkluderade artiklar var skrivna på det Engelska språket som kan vara en svaghet 

då detta inte är författarnas modersmål vilket kan leda till feltolkningar. En fördel 

för studien kan vara att två författare först läste artiklarna var för sig upprepade 

gånger och sedan tillsammans vilket minskar risken för feltolkningar. 

 

4:3 Konklusion 

Cancer patienter i livets slutskede upplever ofta en stor problematik kring 

nutritionen och dess påverkan på det dagliga livet. För att öka kunskap och 

förståelse hos patient och anhörig krävs det att sjuksköterskan har en god kunskap 

och kommunikativ förmåga. Detta för att minska lidande och öka livskvaliteten 

hos patient och anhörig. Ämnen för vidare forskning kan vara hur partiell 

parenteral nutrition kan underlätta för cancerpatienter i livets slutskede samt hur 

man ska kunna öka kunskapen om nutritionen i den palliativa omvårdnaden hos 

sjuksköterskor. 
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Chi et al. 
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Är att belysa de önskningar som 
fanns hos patienter med avancerad 
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rör dessa. 

Kvantitativ/ 
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Frågeformul
är skickades 
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Chi-square test, 
EnvägsANOVA, 
Schefle test och T-
test 

- Patienter upplevde att parenteral 
nutrition och hydrering kunnde 
möta kroppens behov av näring 
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oförmåga att äta och dricka. 
- Patienterna upplevde att 
parenteral nutrition och hydrering 
ökade den fysiska styrkan. 
- patienterna påverkades måttligt 
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Prospektiv 
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perenteral nutrition och hydrering 
- Många patienter utryckte en vilja 
om att använda parenteral 
nutrition. 

Hopkinson & 
Comer 
2006 
England 

Vilka utryck tar förändring av 
matvanor hos patienter med 
avancerad cancer samt mening och 
handhavanden av dessa förändringar. 

Deskriptiv/ 
Halvstrukturerade 
intervjuer / 
Spelade in 
intervjuerna på 
band. 

67 (2)  
En valde att 
inte delta 
och en avled 
innan första 
intervjutillfäl
let. 

Heurmeneutisk 
fenomenologi. 
Intervju data 
analyserades med 
hjälp av ett 
dataprogram för 
analys av kvalitativ 
data. 

- Blir en krock mellan 
förväntningar och förutsättningar 
som patienterna har på sin 
nutrition 
- Krocken skapar stora spänningar 
och problem 
-sjuksköterskorna kände ofta att de 
inte kunde gör något för att hjälpa 
patienterna. 
- Accepterade hur nutritionsläget 
såg ut. 
- Agerade och försökte göra något 
åt sin situation. 
- Sjuksköterskans roll är att stötta 
och inte döma och tro att hon har 
alla svar. 

Kvalitativ 
Kvalitet: 
Hög (I) 

Hopkinson et al.  
2006 
England 

Hur påverkas patienter med 
avancerad cancer av viktnedgång och 
förändrade matvanor. 

Kvantitativ/ 
Observationsstudi
e/ 
Frågeformulär 

272 (39) 
25 patienter 
bedömdes 
som för 
sjuka för att 
delta i 
studien och 
14 patienter 
hade 
sjukskötersk
or som inte 
kunde 
genomföra 
studen på 

Data bearbetades med 
chi-2 test 

-  ca 50 procent av patienter som 
förlorade vikt uppgav en känsla av 
oro över detta. 
 

Prospektiv 
Kvalitet:  
Hög (I) 



 

grund av för 
hög 
arbetsbelastn
ing. 

Ke et al. 
2008 
Taiwan 

Var att förstå kunskap, attityder och 
beteende mässiga ändamål när 
sjuksköterskan administrerar 
parenteral nutrition och hydrering till 
cancerpatienter i livets slut. 

Kvantitativ/ 
Frågeformulär 

250 
frågeformulä
r skickades, 
197 svarade 
på 
frågeformulä
ret 

Statistisk analys med 
hjälp av dataprogram 

- Sjuksköterskorna hade som mål 
med den parenterala nutritionen att 
höja livskvaliteten hos patienterna 
- När sjuksköterskorna hade för 
lite erfarenhet av parenteral 
nutrition ansåg de att denna inte 
skulle gynna patienterna 
-  Sjuksköterskor upplevde 
parenteral nutrition och hydrering 
som en livsförlängande åtgärd 
- Patienterna och de anhöriga 
upplevde att den parenteral 
nutritionen ökade livskvaliteten 
och skapade trygghet och lugn 

Prospektiv 
Kvalitet 
Hög (I) 

Kubrak et al. 
2009 
Canada 
 

Var att utvärdera hur olika symtoms 
omfattning kan påverka minskat 
näringsintag, vikt och funktionella 
förmåga hos patienter med huvud och 
hals cancer. 

Kvantitativ/ 
Observation, 
screenings 
verktyg vid 
nutrition. 

430 
frågeformulä
r skickades 
ut och 341 
svarade  

T-test 
Beskrivande statistisk 
metod 

- Symtom som har med nutritionen 
att göra ex kräkning, illamående, 
depression, smärta och munsår har 
ett starkt samband med minskat 
näringsintag, minskad vikt och 
minskad funktions nivå  
- Personer med ett lågt BMI visade 
sig ha en kortare överlevnad på 
grund av deras försämrade 
nutritions status. 

Prospektiv 
Kvalitet: 
Hög (I) 

Larsson et al. 
2003 
Sverige 

Att få en djupare förståelse för huvud 
och hals cancer patienters upplevelse 
av sårigheter att äta, konsekvenser av 
detta, konsekvenserna som det får på 
det dagliga livet samt strategier för en 
ökad cooping relaterat till dessa 

Deskriptiv/  
Ostrukturerade 
intervjuer/ 
Spelade in 
intervjuerna på 
band översatte 

8 (0) 
 

Fenomenologisk  
Metoden var baserad 
på Colaizzi där man 
läser och först skapar 
sig en övergripande 
förståelse för att 

- Det fanns många olika symtom 
som påverkade nutritionen 
- Det dagliga livet blir förändrat 
- De upplevde att de förlorade 
måltider och en chans att vara 
tillsammans med nära och kära. 

Kvalitativ 
Kvalitet:  
Hög (I) 



 

problem under strålbehandling. med Verbatim sedan få en djupare 
förståelse genom att 
skapa subteman, 
teman och 
huvudteman. 

- Självbilden förändras och detta 
ledde till skam. 
- De försökte att se slutet och att 
överleva en dag i taget. 
- De behövde hjälp utifrån av 
anhöriga eller sjukhuspersonal. 

Locher et al. 
2009 
USA 

Att undersöka sociala faktorer som 
kan bidra till minskat matintag hos 
äldre vuxna med cancer 

Deskriptiv/ 
Halvstrukturerade 
intervjuer/ 
Spelade in 
intervjuerna på 
band översatte 
med Verbatim 

30 (0) Tolkningslära och 
Grounded Theory  
 

- Många av patienterna såg 
viktminskningen som något 
positivt.  
De försökte också att på egen hand 
minska mer i vikt.  
- Ett sätt för deltagarna att ta 
kontroll över situationen var att 
kontrollera sin egen vikt.  
- Ingen av deltagarna hade själva 
nämnt sina upplevda problem eller 
sina viktminsknings försök för sina 
läkare. 
- Deltagarna upplevde också att de 
inte fått någon information 
angående nutritionen. 
- Självbilden är starkt kopplad till 
hur man äter, vad man äter och 
annat som kretsar kring matintag. 
Många upplevde här en stod 
förändring och detta påverkade 
deras självbild och ledde till ångest 
och skam. 

Kvalitativ 
Kvalitet: 
Hög (I) 

Mowe et al. 
2007 
Danmark, Sverige, 
Norge 

Var att studera Läkare och 
Sjuksköterskors självrapporterade 
kunskaper och attityder angående 
nutrition i praktiken, med fokus på 
ESPEN´s riktlinjer för nutritions 
screening, bedömning och 
behandling. 

Kvantitativ/ 
Multicenterstudie/ 
Frågeformulär 

12000 
frågeformulä
r skickades 
ut och 4512 
besvarades  

Mann-Whiteny test, 
chi-square test. 

- Bristande kunskap om nutrition 
är den största bidragande orsaken 
till en bristande nutrition 
- Bristande kunskap om nutrition 
fanns hos många av de som 
svarade på frågeformuläret 
- Det fanns ett stort behov av 

Prospektiv 
Kvalitet: 
Hög (I) 



 

nationella riktlinjer för hur en god 
nutrition skall bedrivas 

Nourissat et al. 
2008 
Frankrike 

Att bedöma den globala livskvaliten 
och dess olika dimensioner beroende 
av nutritionsstatusen hos patienter 
med cancer 

Kvantitativ/ 
Observations 
studie 

907 patienter 
observerades 

Chi 2 test, Fisher 
exact test och T-test. 

- Livskvaliten försämras vid en 
viktnedgång av 10% eller mer av 
kroppsvikten. 
- På grund av viktminskning såg 
man en ökad rapportering av 
symtom som bland annat, trötthet, 
illamående, kräkning, aptitlöshet 
och förstoppning. Detta ledde till 
en sämre livskvalitet. 

Prospektiv 
Kvalitet:  
Hög (I) 

Orrevall et al. 
2004 
Sverige 
 

Att undersöka situationen rörande 
nutritionen före parenteral nutrition i 
hemmet ur patienter med avancerad 
cancer och deras anhörigas perspektiv 
för att förstå de faktorer som gjorde 
att de valde att få parenteral nutrition 

Deskriptiv/ 
Halvstrukturerade 
intervjuer/ 
Spelade in 
intervjuerna på 
band översatte 
med Verbatim 

24 (0) Konstant jämförande 
analys. Koder blev 
till kategorier som 
blev till teman. 

- Smaken förändas, illamående och 
kräkningar. 
- Det sociala livet förändras och 
försvåras då de ej kan äta som 
förut. 
- Viktnedgången sågs som ett hot 
mot livet. 
- Upplevde att de ej fick något stöd 
eller hjälp från sjukvården. 
- De anhöriga kände sig ansvariga 
men kunde inte hjälpa till så 
mycket som de ville. 
- Alla visste hur viktigt det var att 
äta och ville äta men kunde inte. 

Kvalitativ  
Kvalitet: 
Hög (I) 

Orrevall et al. 
2005 
Sverige 

Att undersöka erfarenheter och olika 
synsätt på parenteral nutrition i 
hemmet hos patienter med avancerad 
cancer och deras familjemedlemmar. 

Deskriptiv/ 
Halvstrukturerade 
intervjuer/ 
Spelade in 
intervjuerna på 
band översatte 
med Verbatim 

24 (0) Konstant jämförande 
analys. Koder blev 
till kategorier som 
blev till teman. 

- Patienter och anhöriga upplevde 
lättnad  och trygghet när 
patienternas näringsbehov blev 
uppfyllt. 
- Patienterna fick en ökad energi 
och kunde deltaga mer i det 
vardagliga livet. 

Kvalitativ 
Kvalitet: 
Hög (I) 



 

- Patienterna upplevde att den 
orala nutritionen gick lättare. 
- De anhöriga hade lättare att 
acceptera när patienterna åt mindre 
då patienterna också fick 
parenteral nutrition. 

Orrevall et al.  
2009 
Sverige 

Att bedöma cancer patienters 
upplevelser av artificiell nutrition i 
den palliativa hemsjukvården. 

Kvantitativ med 
kvalitativa inslag/ 
strukturerade 
intervjuer per 
telefon 

690 patienter 
kontaktades, 
620 valde att 
delta 

Kvantitiv data:  
Logisk 
regressionsanalys 
 
Kvalitativ data:  
Konstant jämförande 
analys. Koder blev 
till kategorier som 
blev till teman 

- Patienterna upplevde många 
symtom som ledde till en 
försämrad nutrition och fick därför 
perenteral nutrition 
- Många av de som fått perenteral 
nutrition hade upplevt stora 
viktminskningar från att de 
insjuknade i cancer 
- Perenteral nutrition hjälpte 
patienterna att få energi för att 
uppfylla sina mål. 

Prospektiv 
Kvalitet: 
Medel (II) 

Oz et al. 
2008 
Israel 

Var att bedöma livskvaliteten och 
ätbetende hos patienter som får 
långvarig parenteral nutrition i 
hemmet 

Kvantitativ/ 
Telefon 
intervjuer/ 
Frågeformulär 

51 (0) Pearson korrelations 
test 

- Patienterna upplevde ett 
bristnade stöd från vänner när de 
använde sig av parenteral nutrition 
- Många av patienterna upplevde 
en känsla av välbefinnande 
- Många av patienterna led av en 
stor viktminskning som ledde till 
oro 
- En del av patienterna upplevde 
stora besvär med den orala 
nutritionen och kännde sig inte 
bekväm med parenteral nutrition 

Prospektiv 
Kvalitet  
Medel (II) 

Shragge et al. 
2007 
USA 

Att undersöka hur patienter  med 
framskriden cancer kunde hantera 
anorexin och dess känslomässiga och 
sociala konsekvenser i samband med 
sjunkande nutrition. 

Deskriptiv/ 
Halvstrukturerade 
intervjuer / 
Spelade in 
intervjuerna på 
band översatte 

12 (0) Tolkningslära och 
Grounded Theory  
 

-Olika symtom utgjorde ett hinder 
för ett oralt intag av nutrition och 
ledde till omotivation.  
-Sjukdomskänsla skapade ofta oro 
och ledde till minskad aptit.  
-Försöka hitta motivationen att äta 

Kvalitativ 
Kvaltitet: 
Hög (I) 



 

med Verbatim vilket ledde till en ökad 
livskvalitet och livsglädje då detta 
ledde till viktuppgång och en 
känsla av att försöka bota cancern. 
- De behövde hjälp utifrån av 
anhöriga eller sjukhuspersonal för 
att hantera de dagliga besvären 
som uppstod med anorexin och 
känslomässiga situationer. 

Thoresen et al. 
2002 
Norge 

Var att får en beskrivning av 46 
cancerpatienters födointag och 
nutrition 

Kvantitativ/ 
Observation/ 
Frågeformulär 

46 (0) Kruskal-wallis 
ANOVA, pearson 
korrelationstest, Chi-
square test 

- Ungefär hälften av patienterna 
hade förlorat mer än tio procent av 
sin kroppsvikt 
- Många patienter upplevde 
förtidig mättnads känsla, 
försämrad aptit samt illamående 
och kräkningar 
- Många patienter hade på olika 
sätt försökt öka sitt energi intag 

Prospektiv 
Kvalitet 
Medel (II) 

 

 


