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Abstrakt 
 
Somliga sjukdomstillstånd medför svårigheter att inta föda oralt. Ett 
alternativ till administrering av föda är nasogastrisk sond. Syftet med 
denna systematiska litteraturöversikt var att beskriva komplikationer som 
resulterar i ett behov av omvårdnadsåtgärder vid användanden av 
nasogastrisk sond. Litteratursökningen resulterade i 23 artiklar, vilka 
analyserades och gav upphov till följande sex kategorier: Malnutrition; 
Diarré och kräkning; Aspiration av gastrointestinalt innehåll; 
Felpositionering och ocklusion av sonden; Trycksår och smärta samt 
Patogena bakterier i oropharynx. Resultatet visade att många patienter 
med nasogastrisk sond inte fick sina energi- och proteinbehov 
tillgodosedda. Diarré visade sig vara ett vanligt förekommande problem, 
medan illamående och kräkning påvisades i lägre grad. Aspiration 
framträdde som en allvarlig komplikation, ofta föregående av hög gastrisk 
residualvolym. Felpositionering och ocklusion av sonden förekom som 
problemområden och inadekvat fixering av sonden gav risk för uppkomst 
av trycksår och upplevelser av smärta och obehag. Patienter med 
nasogastrisk sond hade en högre förekomst av patogena bakterier i 
munhåla och svalg. Litteraturöversiktens resultat diskuterades utifrån 
behov av forskning rörande basal omvårdnad i samband med nasogastrisk 
sond.  

 

Nyckelord: litteraturöversikt, enteral nutrition, nasogastrisk sond, 
komplikationer, omvårdnad, sjuksköterska.
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Mat och dryck innebär mer än tillfredställelse av fysiologiska behov. Maten fyller en 

social funktion i alla kulturer och när en människa drabbas av sjukdom har mat och 

föda en central roll (Axelsson, 1984). Ett adekvat näringsintag är betydande för 

läkningsprocessen. Malnutrierade patienter löper en ökad risk att drabbas av 

infektioner, trycksår samt har försämrad sårläkning (Bansal, Scott, Stewart & 

Cockerel, 2005; Ek, Unosson & Bjurulf, 1989; Mazari & Lesourd, 1998). I samband 

med sjukdom förekommer ett antal faktorer som ökar risken för ett inadekvat 

näringsintag. Dessa kan yttra sig som nedsatt aptit orsakat av sjukdomen i sig, 

läkemedelsorsakat illamående eller funktionsnedsättning i organ som är delaktiga i 

matsmältningsprocessen (Akner & Cederholm, 2001; Molassiotis, 2003; Nitenberg & 

Raynard, 2000). Whiteing och Hunter (2008) beskriver att patienter som inte kan inta 

föda oralt känner sig isolerade under måltider i och med att de inte är delaktiga i den 

sociala aktivitet som måltiden innebär. Detta leder till en känsla av stigmatisering och 

påverkar patientens uppfattning om sitt eget värde. 

 

Patienter kan vara oförmögna att inta föda oralt av olika orsaker och under olika lång 

tidsperiod. Det finns olika metoder att tillgå för att möjliggöra ett fullgott näringintag 

för dessa patienter – parenteral eller enteral näringstillförsel. Parenteral 

näringstillförsel innebär att näring administreras via infart utanför gastrointestinala 

kanalen, vanligen en central ven. Vid enteral näringstillförsel administreras föda via en 

sond gastrointestinalt (Whiteing & Hunter, 2008). I de flesta fall visar sig enteral 

nutrition vara ett ansenligt bättre alternativ än parenteral nutrition. Mindre risk för 

metabolisk obalans samt att tarmfunktionen bibehålls är ett par fördelar i jämförelse 

med parenteral näringstillförsel (Suchner et al., 1996).  

 

McCamish, Bounous och Geraghty påvisar (refererad i Álvarez Hernández, Peláez 

Torres & Muñoz Jiménez, 2006) att egyptierna har så långt tillbaka som för 3500 år 

sedan beskrivit enteral näringstillförsel. Födan i form av mjölk, vin och vetegroddar 

administrerades rektalt via ett rör. Även de gamla grekerna visar sig ha tilltagit denna 

metod vid behov. Sedan dröjer det till år 1878 innan Brown Secquárd dokumenterar 

nyttan av att enteralt tillföra en sammansatt blandning av kött till hjälp för personer 

med dysfagi. En kirurg vid namn Einhorn uppfann 1910 metoden att genom ett tunt rör 
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med en metalldel ge näring. Detta metallbeströdda rör kan anses vara föregångaren till 

vår tids tunna kateter (McCamish, Bounous & Geraghty refererad i både Chernoff, 

2006, och Álvarez Hernández, Peláez Torres & Muñoz Jiménez, 2006). Nutida enteral 

näringstillförsel administreras vanligtvis via en nasogastrisk sond avsedd för kortvarig 

näringstillförsel eller en perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG-sond) avsedd för mer 

långvarig näringstillförsel.  

 

Enteral näringstillförsel är indikerat för patienter som inte kan tillgodose sitt 

näringsbehov genom oralt intag (van Bokhorst – de van der Schueren, 2005). Ett 

otillräckligt näringsintag kan orsakas av sväljsvårigheter, dysfagi, ökade 

näringsförluster eller kataboliska störningar, tillstånd vilka kan vara såväl akuta som 

kroniska. Många patienter behöver endast enteral näringstillförsel under en kortare tid. 

Klara riktlinjer och kunskap om omvårdnad och hantering av utrustning skapar en 

likvärdig och patientsäker vård (Roberts, 2007). Nutrition är en viktig 

omvårdnadsfråga (Wentzel Persenius, Wilde Larsson & Hall-Lord, 2006). I en studie 

av Perry (1997) ansåg en majoritet av de sjuksköterskor som deltog i studien att 

sjuksköterskor borde bära huvudansvaret över patienternas nutrition. Det har påvisats 

ett samband mellan malnutrition och långa sjukhusvistelser, sjuklighet och dödlighet. 

Det finns ett behov att ta till sig forskning som undersöker och belyser specifika 

interventioner baserade på sjuksköterskans praktiska utföranden (Gallagher-Allred, 

Voss, Finn & McCamish, 1996). Tidigt insatt nutritionsintervention är viktigt för att 

förbättra förutsättningarna för patienternas tillfrisknande, även för dem som inte är 

malnutrierade (Mercadante, 1998). En åtgärd för att minska risken för malnutrition 

samt tillgodose patienter med sväljsvårigheters dagliga näringsbehov är enteral 

näringstillförsel (Roberts, 2007). 

 

Wentzel Persenius et al. (2006) visar på en klyfta mellan rekommenderad omvårdnad 

och vad som utförs i praktiken. Samma studie bekräftar ett samband mellan 

förebyggande av komplikationer i samband med nasogastrisk sondnäring och hög 

kunskapsnivå hos sjuksköterskorna. Nutrition är en av grundpelarna i omvårdnad, dels 

för patientens tillfrisknande men även för det totala välbefinnandet. Aagaard (1998) 

beskriver att sjuksköterskor är eniga att näringsintaget är avgörande för behandlingens 
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utgång men att de samtidigt anser att det är ett omvårdnadsområde de har för lite 

kunskap inom. Behållningen av enteral nutrition påverkas av kunskapsnivån och denna 

kan variera såväl mellan olika institutioner som inom samma institution (Wentzel 

Persenius et al., 2006). Med vår litteraturöversikt ville vi sammanställa kunskap 

gällande nasogastrisk sond ur ett omvårdnadsperspektiv. Vår intention var att fokusera 

på komplikationer som kan uppstå i samband nasogastrisk näringstillförsel, såväl 

psykologiska som fysiologiska och som skapar ett behov av omvårdnadsinterventioner. 

Whiteing och Hunter (2008) anser att sjuksköterskan ska fokusera på psykologiska, 

fysiologiska och sociala effekter hos de patienter som får enteral näringstillförsel via 

nasogastrisk sond för att säkerställa en holistisk vård. Vi fann det angeläget att 

sammanställa och sprida den kunskap som finns gällande nasogastrisk sondbehandling 

för att säkra omvårdnadskvaliteten för den enskilde patienten oavsett vårdinrättning 

och avdelning. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva komplikationer som 

resulterar i ett behov av omvårdnadsåtgärder vid användande av nasogastrisk sond.  

 

Metod 
Omvårdnad ska grunda sig i vetenskap och beprövad erfarenhet. Det bör finnas en 

ambition att arbeta evidensbaserat, vilket innebär en strävan att i omvårdnadsprocessen 

implementera bästa tillgängliga vetenskapliga bevis (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2006, s. 16). I denna studie hade vi för avsikt att sammanställa rådande kunskap inom 

ett specifikt område och vi valde därmed att tillämpa metoden systematisk 

litteraturöversikt i enlighet med Willman et al. (2006, s. 49-51). Polit och Beck (2004, 

s. 108) angav systematisk litteraturöversikt som ett effektivt metodval för att erbjuda 

koncentrerad tillgång till en stor och behandlad mängd data inom ett begränsat område.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier  

De studier som ingick i litteratursökningen behandlade problemområden i samband 

med omvårdnad vid enteral nutrition. Även studier som ej hade ett 

sjuksköterskeperspektiv inkluderades under förutsättning att de tog upp komplikationer 

som resulterade i ett behov av omvårdnadsåtgärder. Sjukhusmiljö och vuxna 

människor över 19 år var andra inklusionskriterier vid urval av artiklar. Nasogastrisk 
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sond var det område som skulle undersökas och därmed exkluderades studier med 

deltagare innehavande PEG-sond. Språket begränsades till engelska och ingen 

översättning av artiklar från övriga språk skedde. Studier utförda i hemmiljö samt 

särskilda boenden exkluderades. Äldre studier än 10 år valdes att inte inkluderas. 

Målet med urvalet var att i enlighet med Willman et al. (2006, s. 62) hålla en hög 

sensitivitet och specificitet, vilket innebar att alla sökord av betydelse för 

problemformuleringen undersöktes samt att sökord som inte var adekvata undveks.  

 

Litteratursökning    

Litteratursökningen genomfördes i internationella databaser. I enlighet med Polit och 

Beck (2004, s. 92) riktades den mot databaser relevanta för omvårdnadsforskning 

såsom CINAHL, PubMed, MEDLINE och Academic Search Elite. I respektive 

databas användes den indexerade termen för sökorden samt trunkering av enskilda 

sökord för att få variationer. De sökord som utgjorde grunden för sökningen var 

nursing care, nurse*, enteral nutrition, tube feeding, complication* och risk factors. 

Sökorden söktes var och ett för sig samt kombinerades genom de Booleska 

söktermerna för att täcka in lämplig litteratur (jfr Willman et al., 2006, s. 63-65). 

Granskning av referenslistor gjordes för att hitta ytterligare relevanta artiklar (Tabell 

1).  

 

Efter genomgång av funnet material togs beslutet att riktade sökningar måste 

genomföras för att stärka vissa fynd som gjorts i sökningen. De riktade sökningarna 

genomfördes likaledes i databaserna CINAHL, PubMed, MEDLINE och Academic 

Search Elite. Sökorden som användes var nose*, sore*, nostril*, obstruction*, 

clogging*, occlusion*, enteral nutrition och tube feeding. Sökord som också användes 

var epistaxis*, nostril*, skin*, quality of life, oral hygiene, oral*, discomfort*, 

refeeding syndrome, clogging*, occlusion*, vomiting*, psychosocial*, experience*, 

tape* och wound*, i kombination med enteral nutrition och tube feeding. Dessa 

redovisas ej på grund av att de inte gav några träffar. För att fånga in artiklar som 

tidigare bortsorterats sänktes kraven för begränsning av sökning. De begränsningar 

som kvarstod i sökningen var artiklar som var peer reviewed samt skrivna på engelska. 

Studier utförda på barn sorterades manuellt bort. Sökorden kombinerades i en bestämd 
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ordning i respektive databas. Även referenslistor på nytillkomna artiklar granskades. 

Artiklar med abstrakt som svarade mot syftet sparades ned eller beställdes för vidare 

granskning. De artiklar som i sin helhet svarade mot syftet valdes ut för 

kvalitetsgranskning.  

 

 
Tabell 1 Översikt av systematisk litteratursökning 

Syftet med sökning: Komplikationer vid omvårdnad i samband med nasogastrisk sond 

Söknummer  *) Söktermer  Antal ref Lästa          Antal valda
     abstrakt         artiklar 

CINAHL 090126 
1 CH ”nursing care”  15133 0 0 
2 CH “enteral nutrition”      753 0 0 
3 CH “risk factors”  16490 0 0 
4 FT nurse*  19162 0 0 
5 FT “tube feeding”      159 0 0 
6 FT complication*  64379 0 0 
7 CH 1 AND 2        72 18 1 
8 CH 2 AND 3        17 9 1 
9 CH/FT 1 AND 5         7 4 0 
10 CH/FT 2 AND 6     231 10 0 
11 CH/FT 2 AND 4       55 5 0 
12 FT 5 AND 6       48 11 0 
13 FT 4 AND 5         7 2 0 
14 CH/FT 3 AND 5       19 7 0 
15 CH/FT 2 AND nose*        8 2 0 
16 FT 5 AND nose*        1  1 1 
17 CH/FT 2 AND sore*        4 1  0 
18 FT 5 AND sore*        1 0 0 
19 CH/FT 2 AND obstruction*     23 2 1 
20 FT 5 AND obstruction*       2 0 0 
21 CH/FT 3 AND oral*      37 4 0 
22 FT 7 AND oral*      60 7 0 
23 CH/FT 2 AND discomfort*       1 0 0 
24 FT 5 AND discomfort*       0 0 0 
25 CH/FT 2 AND qualitative*     22 3 1 
26 FT 5 AND qualitative*       1 0 0 
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forts. översikt litteratursökning 

Syftet med sökning: Komplikationer vid omvårdnad i samband med nasogastrisk sond 

Söknummer  *) Söktermer  Antal ref Lästa          Antal valda
     abstrakt         artiklar 

PUBMED 090128 
1 MeSH “nursing care”    1479 0 0 
2 MeSH “risk factors”     4056 0 0 
3 MeSH “enteral nutrition”        98 0 0 
4 FT “tube feeding”         17 0 0 
5 FT complication*      5212 0 0 
6 FT nursing*     26439 0 0 
7 MeSH nurse*     14467 0 0 
8 MeSH 1 AND 4             5 2 1 
9 MeSH/FT 1 AND 5             1 0 0 
11 MeSH/FT 3 AND 6          76 19 4 
12 MeSH 2 AND 3          15 4 0 
13 MeSH/FT 3 AND 5          32 9 2 
14 MeSH/FT 2 AND 4           7 10 0 
15 FT 4 AND 5          10 3 0 
16 MeSH/FT 3 AND nose*         20 4 0 
17 FT 4 AND nose*         25 4 0 
18 MeSH/FT 3 AND sore*          9 1 0 
19 FT 4 AND sore*         20 2 0 
20 MeSH/FT 3 AND obstruction*       203 4 0 
21 FT 4 AND obstruction*       244 8 0 
22 MeSH 3 AND “oral hygiene”           7 3 1 
23 MeSH 4 AND “oral hygiene”           2 0 0 
24 MeSH/FT 3 AND discomfort*          27 2 0 
25 FT 4 AND discomfort*          35 2 0 
26 MeSH 3 AND qualitative*           20 3 0 
27 FT 4 AND qualitative*           24 4 0 

 

Academic Search Elite 090129 
1 ST “nursing care”      8077 0 0 
2 ST nursing*    95613 0 0 
3 ST “enteral nutrition”       257 0 0 
4 ST “enteral feeding”       371 0 0 
5 FT “risk factors”     31662 0 0 
6 ST complication*     30251 0 0 
7 FT “tube feeding”         308 0 0 
8 ST 1 AND 3            5 2 0 
9 ST 2 AND 3          49 7 1 
10 ST/FT 3 AND 5          11 1 1 
11 ST 1 AND 4              8 2 0 
12 ST/FT 4 AND 5          18 2 0 
13 ST 3 AND 6          61 9 0 
14 ST/FT 1 AND 7          19 1 0 
15 ST/FT 2 AND 7         107 10 0 
16 FT 5 AND 7           15 4 0 
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forts. översikt litteratursökning 

Syftet med sökning: Komplikationer vid omvårdnad i samband med nasogastrisk sond 

Söknummer  *) Söktermer  Antal ref Lästa          Antal valda
     abstrakt         artiklar 

17 ST/FT 6 AND 7           49 10 0 
18 ST/FT 3 AND nose*            4 1 0 
19 FT 7 AND nose*            6 0 0 
20 ST/FT 3 AND sore*            1 1 0 
21 FT 7 AND sore*            6 2 0 
22 ST/FT 3 AND obstruction*           7 1 0 
23 FT 7 AND obstruction*           6 1 0 
24 ST/FT 3 AND “oral hygiene”           0 0 0 
25 ST/FT 4 AND “oral hygiene”           0 0 0 
26 FT 7 AND “oral hygiene”           1 0 0 
27 ST/FT 3 AND discomfort*           2 1 0 
28 FT 7 AND discomfort*           2 1 0 
29 ST/FT 3 AND qualitative*           2 0 0 
30 FT 7 AND qualitative*          11 0 0 

 

MEDLINE 090129 
1 MeSH “nursing care”         671 0 0 
2 MeSH “enteral nutrition”      1704 0 0 
3 FT “tube feeding”         356 0 0 
4 MeSH “risk factors”   134940 0 0 
5 FT complication*   311777 0 0 
6 FT nursing*     86654 0 0 
7 MeSH 1 AND 2           48 10 0 
8 MeSH/FT 1 AND 3             0 0 0 
9 MeSH 2 AND 4         171 13 0 
10 FT/MeSH 3 AND 4            61 4 0 
11 MeSH/FT 2 AND 5       1440 0 0 
12 FT 3 AND 5         263 7 0 
13 MeSH 2 AND 6         185 9 1 
14 FT 3 AND 6         135 5 0 
15 MeSH/FT 2 AND nose*           24 2 0 
16 FT 3 AND nose*             5 2 0 
17 MeSH/FT 2 AND sore*           14 4 2 
18 FT 3 AND sore*           11 2 0 
19 MeSH/FT 2 AND obstruction*        177 6 0 
20 FT 3 AND obstruction*          23 0 0 
21 MeSH 2 AND “oral hygiene”           7 0 0 
22 FT/MeSH 3 AND “oral hygiene”           2 0 0 
23 MeSH/FT 2 AND discomfort*         25 2 1 
24 FT 3 AND discomfort*           9 1 0 
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forts. översikt litteratursökning 

Syftet med sökning: Komplikationer vid omvårdnad i samband med nasogastrisk sond 

Söknummer  *) Söktermer  Antal ref Lästa          Antal valda
     abstrakt         artiklar 

25  MeSH/FT 2 AND qualitative*         22 0 0 
26 FT 3 AND qualitative*         13 0 0 

     Summa artiklar: 19 

Artiklar funna genom referenslistor: 4 
 
Total summa valda artiklar:  23 

*) MSH – Meshtermer i databasen PubMed, ST –  Searchterm i databasen Academic Search Elite, CH – 
Söktermer i databasen CINAHL, FT – Fritextsökning 

 

 

Kvalitetsgranskning 

Artiklarna granskades enligt protokoll för kvalitetsbedömning av kvalitativa respektive 

kvantitativa studier (jfr Willman et al., 2006, s. 154-157). Artiklarna bedömdes enligt 

en tregradig skala i likhet med Stoltz, Udén och Willman (2004). För att klassificeras 

som hög kvalitet krävdes att studien innehöll en tydlig problemformulering, ett 

relevant urval, tydlig metodbeskrivning och ett resultat som svarade mot syftet. En 

begriplig kontext och ett tydligt etiskt resonemang var ytterligare kriterier för hög 

kvalitet. Studierna klassades vara av medelkvalitet vid bristfälligheter i någon av 

ovanstående delar eller vid avsaknad av någon enstaka del. För låg kvalitet var 

övervägande delar ofullständiga eller saknade. Artiklar med låg kvalitet uteslöts, 

undantaget en artikel där fynden tillförde oersättlig fakta. Kvalitetsgranskningen 

resulterade i 23 artiklar, varav 21 kvantitativa och två kvalitativa (Tabell 2).  
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Tabell 2 Kvalitetsgranskning av artiklar ingående i analysen (n=23) 

Författare Typ av Deltagare Metod Huvudfynd  Kvalitet 
/År studie  Datainsamling/   
   Analys   
    

Belknap,  Kvantitativ 60 personer Interventions- Ingen stor skillnad gällande Hög 
D. et al.,  med nyinsatt  studie/ antalet dagar med diarré mellan  
1997.  enteral  Statistisk interventionsgrupp och  
  nutrition analys kontrollgrupp. Däremot hade  
    interventionsgruppen färre 
    vattniga diarréer. 

Cutillo,  Kvantitativ 61 personer  Observations- Tidigt oralt intag efter  Medel 
G. et al.,  med gyne-  studie/ operation är väl fungerande, 
 1999.  kologisk Statistisk minskar obehag och ger ett   
   cancer analys snabbare tillfrisknande.   
 
Elpern, E.  Kvantitativ 39 personer Prospektiv  Avbrott i näringstillförseln Medel  
H. et al.,  med enteral deskriptiv kan leda till otillräckligt 
2004.  nutrition under  studie/ näringsintag.   
  minst 48 h Statistisk    
   analys 

Feo, C. V. Kvantitativ 100 personer  RCT-studie/ Ingen signifikant skillnad Hög 
et al.,  varav hälften  Statistisk   i komplikationer mellan 
2003.   hade naso- analys de olika grupperna.   
  gastrisk sond 

Halse, C. Kvalitativ 23 personer  Djupgående  Nasogastrisk sond upplevdes Hög 
 et al.,  med naso- semi- som en otrevlig fysisk  
 2005.  gastrisk sond  strukturerade erfarenhet, en nödvändig  
  vid behandling intervjuer/  eller hjälpsam intervention, 
  av anorexia Manifest ett signum för sjukdomen samt 
   jämförande förlust av kontroll. 
   analys 

Idaira, Y.,  Kvantitativ 189 personer  Observations- Tandgnissling och Låg 
Nomura,  med svåra  studie/ enteral nutrition var  
Y. et al.,  motoriska Statistisk faktorer som   
2008.  och intel- analys visade sig  
  lektuella  bidra till karies.  
  funktionshinder 

Kyle, G.  Kvantitativ 183 personer Prospektiv  Energi- och  proteinbehovet Hög 
U. et al.,  med enteral observations- för personer med enteral 
2006.  nutrition studie/  nutrition tillgodoses inte de   
   Deskriptiv  första fem dagarna.   
   statistik  
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Forts. kvalitetsgranskning 

Författare Typ av Deltagare Metod Huvudfynd  Kvalitet 
/År studie   Datainsamling/  
    Analys  
     

Lai, P.  Kvalitativ 1 person med  Retrospektiv  Trycksår och smärta orsakat Låg 
et al.,  nasogastrisk  casereport av nasogastrisk sond.  
2001.  sond     
 
Leibovitz, Kvantitativ 53 personer  Prospektiv Nasogastrisk sond är en Hög  
A. et al.,   med naso- jämförande predisponibel faktor för   
2003.  gastrisk sond observations- uppkomst av karies. 
  samt 50 med studie/   
  oralt födointag Statistisk    
   analys   
 
Leibovitz,  Kvantitativ 215 personer, Jämförande  Personer med nasogastrisk Medel 
A. et al.,    varav 78 med   observations- sond hade högre förekomst 
2003.  nasogastrisk studie/  av patogena gramnegativa   
  sond Statistisk bakterier i munhåla/svalg.   
   analys 

Loeb, M.  Kvantitativ 8 RCT-studier Systematisk  Fyra interventionsstudier  Medel 
B. et al.,     litteratur- hade en positiv effekt på  
2003.   översikt/ aspirationspneumoni.   
   Kvalitativ    
   analys  
 
Luft,  Kvantitativ  604 personer,  Dubbel kohort- Enteral nutrition ökar risken    Hög 
V. C.  varav hälften   studie/Statistisk för diarré. Särskilt i samband 
et al..,   har enteral analys. med sommarvärme och   
2008.  nutrition  högre ålder. 
 
Marshall,  Kvantitativ 376 intensiv- Frågeformulär/ Otillräcklig näringstillförsel Hög 
A. P. &    vårds- Deskriptiv kan bero på omvårdnad vid  
West, S.H., sjuksköterskor  analys  enteral nutrition samt åtgärder 
2006    för att hantera komplikationer. 

Matsuba,   Kvantitativ   60 personer  Interventions- Interventionen minskar  Hög 
C. ST.   med enteral studie/  förekomst av obstruktion i  
et al.,    nutrition Statistisk  näringssond. 
2007.   analys    
 
Mamun,  Kvantitativ 122 personer   Prospektiv  Nasogastrisk sond medför Hög 
K. & Lim,  med dysfagi  observations- ej ett bättre skydd mot   
J., 2005.   studie/ aspirationspneumoni. 
   Statistisk    
   analys  
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Forts. kvalitetsgranskning 

Författare Typ av Deltagare Metod Huvudfynd  Kvalitet 
/År studie   Datainsamling/  
    Analys  
     

Metheny, Litteratur- 80 studier Analysmetod  Mikroaspiration av mag- Medel 
N. A,  översikt  ej angivet innehåll är vanligt  
2006.    förekommande hos svårt 
    sjuka personer med 
    enteral nutrition, vilket kan  
    leda till aspirationspneumoni. 
    Interventioner för att minska 
    risken för aspiration kan 
    reducera antalet pneumonier. 

Metheny,   Kvantitativ 206 svårt sjuka Prospektiv ko- Det finns inget konstant Hög 
N. et al.,   personer med  hortstudie/ samband mellan aspiration  
2008.  enteral  Deskriptiv och hög gastrisk residualvolym. 
  nutrition statistik    
        
O’Meara,   Kvantitativ 59 svårt sjuka  Prospektiv  Patienterna får otillräcklig Medel 
D. et al.,  personer med observations- näringstillförsel under 
2008.   enteral studie/ tiden för observationen. 
  nutrition Deskriptiv  
   statistik    

Pancorbo,  Kvantitativ 64 personer  Prospektiv  Komplikationer som kan Hög 
P. L.  med enteral  observations uppstå vid enteral nutrition är  
et al.,   nutrition  studie/ felläge av sonden, elektrolyt- 
2001.   Variansanalys. rubbningar, hyperglykemi,  
     diarré, aspiration, stopp i   
    sonden, kräkningar och  
    obstipation.   

Pearl, M.  Kvantitativ 110 personer  RCT-studie/ Nasogastrisk sond post- Hög 
L. &  med gyne- Statistisk  operativt visar inga  
Valea, F.  kologisk analys klara fördelar däremot  
A., 1996.  cancer  bidrar den till ökat obehag. 
 
Siow, E.,    Litteratur- 5 RCT-studier Statistisk Enteral nutrition ger mindre  Medel 
2008. översikt  analys komplikationer än parenteral 
    nutrition.  

Vande-  Kvantitativ 172 personer RCT-studie/ Sondnäring innehållande Medel 
woude,    med enteral  Statistisk  fiber minskar förekomsten 
M. F.J.   nutrition analys.  av diarré. 
et al.,  under 30      
2005.  månader   
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Forts. kvalitetsgranskning 

Författare Typ av Deltagare Metod Huvudfynd  Kvalitet 
/År studie   Datainsamling/  
    Analys  
     

Williams, Litteratur- 36 studier  Statistisk Lungaspiration är en av de  Hög 
T. A., &  översikt   analys vanligaste komplikationerna   
Leslie, G.     vid enteral nutrition. För att  
D.,2004.    minska risken är sjuksköterskans
    interventioner viktiga. 

 

Analys  

För att skapa en bild av helheten lästes artiklarna igenom flertalet gånger, hela tiden 

värderade mot syftet i enlighet med Green, Johnson och Adams (2006). Polit och Beck 

(2004, s. 106) skriver att en viktig del i processen vid analys av systematiska 

litteraturöversikter är att gruppera innehåll för att kunna jämföra och dra slutsatser. För 

att analysera innehållet i de studier som uppfyllde våra kriterier extraherades 

textenheter som svarade mot syftet. Dessa kodades för att kunna sammanföra de 

segment som belyser samma problemområde. Genom de kodade textenheternas 

innehåll bildades kategorier. Kategorierna jämfördes och värderades genom processens 

gång (jfr Whittemore & Knapfl, 2005). Analysprocessen resulterade slutligen i sex 

kategorier. Liksom Whittemore och Knapfl (2005) skriver var intentionen att 

sammanställa ett resultat som utgick ifrån en grundlig och objektiv analys av valda 

studiers resultat. 

    

Resultat 
Analysen bestod av 23 artiklar, varav 21 kvantitativa och två kvalitativa. I det 

kvantitativa urvalet förekom observationsstudier, interventionsstudier, frågeformulär 

och litteraturöversikter. De kvalitativa artiklarna utgjordes av en fallstudie samt en 

fenomenologisk intervjustudie. Extraherade textenheter resulterade i sex kategorier 

tematiserade efter komplikationernas karaktär. Dessa presenteras nedan i form av 

brödtext.  
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Tabell 3 Översikt av kategorierna (n=6) 

Kategorier 

Malnutrition  

Diarré och kräkning 

Aspiration av gastrointestinalt innehåll 

Felpositionering och ocklusion av sonden 

Trycksår och smärta 

Patogena bakterier i oropharynx 

 

 

Malnutrition  

Fyra studier undersökte sambandet mellan enteral nutrition via nasogastrisk sond och 

malnutrition (Elpern, Stutz, Peterson, Gurka & Skipper, 2004; Kyle et al., 2006; 

Marshall & West, 2006; O’Meara et al., 2008). Alla fyra kom fram till att patientens 

näringsintag inte tillgodosågs. Kyle et al. (2006) jämförde näringsintaget mellan 

ventilerade och icke-ventilerade patienter som alla fick nasogastrisk sondnäring. Det 

visade sig att under de första fem dagarna med tillförsel av nasogastrisk sondnäring 

fick endast 52% av de 91 icke-ventilerade och 29% av de 92 ventilerade patienterna 

mer än två tredjedelar av sitt beräknade energibehov. I studien framkom även att ingen 

av grupperna hade ett tillfredsställande proteinintag. Ventilerade patienter löpte högre 

risk att bli energi- och proteinundernärda, men icke-ventilerade patienter fick inte 

heller sitt energi- och proteinbehov tillgodosett. 

 

Elpern et al. (2004) fann att patienterna knappt fick två tredjedelar av det beräknade 

näringsbehovet, vilket styrker fynden i Kyle et al. (2006). En studie av O’Meara et al. 

(2008) uppvisade ett än lägre näringsintag, då endast hälften av beräknat energibehov 

tillgodosågs. Ett lägre näringsintag än rekommenderat kunde bidra till hypokalori 

(Marshall & West, 2006). Marshall och West (2006) redogjorde vidare att det 

otillräckliga näringsintaget visade sig korrelera med omvårdnadshandlingar och 

hantering av komplikationer vid enteral näringstillförsel via nasogastrisk sond. 
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Författarna beskrev bland annat att avbrott i den enterala näringstillförseln var en 

bidragande orsak till ett otillräckligt näringsintag. 

Sammanfattningsvis visade studierna att många av patienterna med nasogastrisk 

sondnäring inte fick sina energi- och proteinbehov tillgodosedda.  

 

Diarré och kräkning 

Sambandet mellan nasogastrisk sondnäring och digestiva komplikationer påvisades i 

ett flertal studier (Belknap, Davidson & Smith, 1997; Elpern et al., 2004; Loeb, 

Becker, Eady & Walker-Dilks, 2003; Luft, Beghetto, de Mello & Polanczyk, 2008; 

Marshall & West, 2006; Pancorbo-Hidalgo et al., 2001; Vandewoude, Paridaens, Suy, 

Boone & Strobbe, 2005). Matsmältningskomplikationer identifierade i studier var 

illamående, kräkning, diarré och obstipation. Marshall och West (2006) identifierade 

diarré som huvudkomplikation till nasogastrisk sondnäring. Pancorbo-Hidalgo et al. 

(2001) visade att en tredjedel av de 64 patienterna med enteral nutrition via 

nasogastrisk sond drabbades av diarré eller obstipation. Flertalet studier pekade på 

sambandet mellan nasogastrisk sondnäring och uppkomst av diarré (Belknap et al., 

1997; Elpern et al., 2004; Luft et al., 2008). I Vandewoude et al. (2005) jämfördes två 

grupper med nasogastrisk sond. Interventionsgruppen administrerades fiberberikad 

sondnäring, medan kontrollgruppen fick standardformulan. Kontrollgruppen 

observerades med högre antal avföringar samt större förekomst av vattniga diarréer.  

 

I motsats till detta visade Pancorbo-Hidalgo et al. (2001) att graden av 

matsmältningskomplikationer var likvärdig hos de patienter som fick mer fiberrik 

formula än de som administrerades standardformula. Det fanns dessutom indikationer 

på att kontinuerlig tillförsel av nasogastrisk sondnäring minskade risken för diarré 

jämfört med intermittent tillförsel (Loeb et al., 2003). Utöver diarré och obstipation 

angavs illamående och kräkning som problemområden i fem studier (Elpern et al. 

2004; Feo et al, 2004; O'Meara, 2008; Pancorbo-Hidalgo et al., 2001; Pearl, Valea, 

Fischer & Chalas, 1996. Omkring 10% av 39 respektive 59 patienter uppvisade 

symtom som illamående och kräkning (Elpern et al., 2004; O’Meara, 2008). Enligt 

Pancorbo-Hidalgo et al. (2001) observerades en femtedel av de 64 patienterna med 

kräkning. Pearl et al. (1996) kunde i sin studie påvisa att hela 43% av 55 patienter 
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upplevde illamående och kräkning i samband med näringstillförsel via nasogastrisk 

sond. I en studie av Feo et al. (2004) med postoperativa patienter observerades i 

gruppen med nasogastrisk sond, bestående av 50 patienter, att fyra patienter drabbades 

av illamående samt sju patienter av kräkning. Sammanfattningsvis visade studierna att 

diarré var ett vanligt förekommande problem i samband med nasogastrisk sondnäring. 

Illamående och kräkning var mindre frekventa komplikationer men flertalet studier 

bekräftade dock förekomsten av dem. Endast en studie redovisade fall av obstipation. 

 

Aspiration av gastrointestinalt innehåll 

En av huvudkomplikationerna identifierad vid nasogastrisk sondnäring var aspiration 

(Marshall & West, 2006). Det rådde samstämmighet att hög gastrisk residualvolym var 

en predisponerande faktor för uppkomst av aspiration. I sammanhanget fanns dock 

ingen tydlig definition av vad som klassades som hög (Metheny, 2006). I Elpern et al. 

(2004) uppmättes hög gastrisk residualvolym över 150 ml hos 28% av de 39 

patienterna med enteral nutrition. Metheny, Schallom, Oliver och Clouse (2008) 

redovisade i en studie med 206 patienter att 38% hade en eller flera gastriska 

residualvolymer som översteg 150 ml. I en annan studie uppmättes en gastrisk 

residualvolym över 100 ml vid 31 av 417 tillfällen (O’Meara et al., 2008). Aspiration 

uppstod relativt ofta vid låg residualvolym men betydligt mer frekvent vid hög 

residualvolym (Metheny et al., 2008). Lungaspiration klassades som en av de 

vanligaste och mest problematiska komplikationerna hos patienter med enteral 

näringstillförsel via nasogastrisk sond (Williams & Leslie, 2004; Pancorbo-Hidalgo et 

al., 2001). Under en tre dagar lång studie hade 92,7% av de 206 patienterna minst en 

tracheal sekretion innehållande pepsin (Metheny et al., 2008).  

 

Mikroaspireringar av gastriskt innehåll var vanligt förekommande hos svårt sjuka 

patienter med nasogastrisk sondnäring och innebar en avgörande riskfaktor för 

pneumoni (Metheny, 2006). Mamun och Lim (2005) genomförde en jämförande studie 

med 117 deltagare indelade i en undersökningsgrupp med nasogastrisk sondnäring 

samt en kontrollgrupp. Av de 14 fall av aspirationspneumoni som observerades, 

härstammade 12 från undersökningsgruppen. Sammantaget indikerade studierna att 



    18 

aspiration ofta föregicks av hög gastrisk residualvolym. Aspiration av gastrointestinalt 

innehåll var en vanlig komplikation som i svåra fall ledde till pneumoni. 

 

Felpositionering och ocklusion i sonden 

Pancorbo-Hidalgo et al. (2001) fann att nära hälften av 64 patienter drabbades av att 

den nasogastriska sonden hamnade i felläge. Samma studie visade att ocklusion i 

sonden var ett mindre vanligt problem och endast inträffade hos en patient vid fler än 

ett tillfälle. Däremot ansåg Marshall och West (2006) att ocklusion var ett av de mest 

förekommande problemen. Trots aktiva interventioner för att motverka ocklusion i 

sonden uppstod det hos 8,3% av de 60 patienterna som deltog i en interventionsstudie 

av Matsuba, de Gutiérrez och Whitaker (2007). Studierna påvisade risken för 

ocklusion. En studie belyste även risken att sonden hamnade i felläge.  

 

Trycksår och smärta 

En studie av Cutillo, Maneschi, Franchi, Giannice, Scambia och Benedetti-Panici 

(1999) redovisade att den nasogastriska sonden orsakade måttligt till svårt obehag i 

form av försvårade sväljningsmöjligheter och sår i näsan hos 88% av de 61 patienterna 

som deltog i studien. Pearl et al. (1996) observerade subjektiva besvär såsom smärta 

bakom öronen, smärtsam sväljning och sår i näsan. Smärta bakom öronen upplevdes 

av 28%, sår i näsan noterades hos 35% och smärtsam sväljning hos hela 75% av de 55 

patienterna. Halse, Boughtwood, Clarke, Honey, Kohn och Madden (2005) redovisade 

23 patienters upplevelse av nasogastrisk sond. En patient beskrev hur sonden gav 

upphov till en känsla av sårigt svalg. En annan patient beskrev smärtan av den 

nasogastriska sonden som en fortgående smärta som varat hela dagen. I en fallstudie av 

Lai, Pang, Chan och Lau (2001) beskrevs hur en nasogastrisk sond fixerats med 

självhäftande tejp på överläppen och över näsan. Patienten noterades sedan med 

rodnad över näsvingen men uttryckte ingen smärta. Rodnaden ökade successivt och ett 

trycksår uppstod. Vidare beskrev Lai et al. (2001) hur en felaktig fixering av tejp gav 

ett kraftigt tryck på näsvingen, vilket senare kunde ge upphov till trycksår. Samtliga 

studier påpekade att en betydande del av patienter med enteral nutrition upplevde 

obehag av den nasogastriska sonden. Studierna visade även risken för tryckrelaterad 

smärta och uppkomst av sår. 
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Patogena bakterier i oropharynx 

Leibovitz, Plotnikov, Habot, Rosenberg och Segal (2003) presenterade en högre 

förekomst av gramnegativa patogena bakterier i munhåla och svalg hos patienter med 

nasogastrisk sond, jämfört med patienter med PEG-sond. I en studie av Leibovitz, Dan, 

Zinger, Carmeli, Habot och Segal (2003) odlades sekret från munhåla och svalg hos 

två patientgrupper. Gramnegativa bakterier påvisades hos 64% av 53 patienter med 

nasogastrisk sond men endast hos 8% av 50 patienter med oralt intag av föda. Idaira et 

al. (2008) visade i sin studie att nasogastrisk sond var en predisponibel faktor för 

uppkomst av karies. Patienter med nasogastrisk sond uppvisade alltså högre förekomst 

av karies samt bakterier i munhåla och svalg.  

 

Diskussion 
Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att beskriva komplikationer som 

resulterar i ett behov av omvårdnadsåtgärder vid användande av nasogastrisk sond. 

Resultatet visade på ett antal komplikationer som kunde uppkomma vid nasogastrisk 

sond. Analysen resulterade i sex kategorier: Malnutrition; Diarré och kräkning; 

Aspiration av gastrointestinalt innehåll; Felpositionering och ocklusion i sonden; 

Trycksår och smärta samt Patogena bakterier i oropharynx.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att ett stort problemområde var att patienter 

inte fick ett tillfredsställande näringsintag i samband med nasogastrisk sond. 

Patienterna intog överlag klart lägre antal kalorier än beräknat behov. Enligt Fulbrook, 

Bongers och Albarran (2007) spelar sjuksköterskan en avgörande roll gällande 

nutrition för svårt sjuka patienter. Sjuksköterskan har ansvaret över att försäkra att 

patienten erhåller förskriven mängd sondnäring. Dunne (2008) framhåller 

sjuksköterskans ansvar att väcka medvetenhet kring malnutrition och poängterar vikten 

av individuella bedömningar för att identifiera malnutritionen hos patienter samt 

fördelarna med adekvata nutritionsåtgärder. Trots att nutrition är sjuksköterskans 

ansvarsområde visade vår litteraturstudie på brister rörande patienters 

nutritionstillförsel. Ökad kunskap hos den enskilda sjuksköterskan kan väcka intresse 
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för att utarbeta verktyg för att motverka malnutrition (Fulbrook et al., 2007). I en 

studie av Wöien och Björk (2006) konstateras att näringstillförseln vid enteral nutrition 

via nasogastrisk sond tillfredsställs i större utsträckning vid användande av en konkret 

handlingsplan. Arbogast (2002) framhåller att sjuksköterskan genom noggrann 

övervakning av patienter med nasogastrisk sondnäring kan bidra till att uppnå och 

vidhålla en god nutritionsstatus hos dessa patienter.  

 

Diarré framkom som ett problemområde i ett stort antal studier. En stor andel av 

patienter med nasogastrisk sond drabbades av denna komplikation. Ista, Jassin, Noël 

och Preiser (2002) påvisar skillnader hos sjuksköterskor gällande kunskapsnivå och 

hantering av diarré i samband med nasogastrisk sond. Författarna menar att 

sjuksköterskorna administrerar läkemedel mot diarré i stor utsträckning till de patienter 

som drabbas av åkomman. Hjälper inte läkemedlet anger författarna att flertalet 

sjuksköterskor skulle stoppa den enterala näringstillförseln. Denna intervention för att 

motverka en komplikation torde i sin tur bidra till en annan, eftersom avbrott i 

näringstillförseln visade sig bidra till malnutrition (jfr Marshall & West, 2006). Vår 

litteraturstudie visade att otillräcklig näringstillförsel var vanligt förekommande och 

avbrott i näringstillförseln visade sig vara en orsak till detta. Williams och Leslie 

(2005) anser att sjuksköterskan i omvårdnaden av svårt sjuka patienter med 

nasogastrisk sond ska göra sitt yttersta för att minimera avbrott i tillförseln. Vår 

litteraturstudie visade på en varierande förekomst av illamående och kräkning. Enligt 

Ista et al. (2002) finns en medvetenhet hos sjuksköterskan kring denna komplikation. 

Arbogast (2002) föreslår åtgärder mot illamående i form av läkemedel, alternativt 

tömning av magsäcken. I övrigt är förekomsten av föreslagna 

omvårdnadsinterventioner låg.  

 

I vår litteraturstudie framkom ett samband mellan hög gastrisk residualvolym och 

aspiration av gastriskt innehåll. Aspiration ansågs som en av de allvarligaste och mest 

frekvent förekommande komplikationerna vid nasogastrisk sond. Williams och Leslie 

(2005) rekommenderar att sjuksköterskan i större utsträckning bör acceptera höga 

gastriska residualvolymer för att undvika avbrott i näringstillförseln. Vår 

litteraturstudie visade att avbrott i tillförseln gav upphov till hypokalori. Antal 

redovisade fall av aspiration i vår litteraturstudie kanske inte enbart kan härledas till 
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brist på kunskap hos sjuksköterskan, då medvetenheten kring denna komplikation är 

hög (jfr Ista et al., 2007). Evidens visar att en något höjd huvudände hjälper till att 

minska risken för aspiration av gastrointestinalt innehåll (Keithley & Swanson, 2004; 

Williams & Leslie, 2005). Denna åtgärd är enkel att utföra men kan göra stor skillnad i 

förebyggandet av aspiration.  

 

Vår litteraturstudie visade att ocklusion av sonden var ett vanligt förekommande 

problem, men endast en studie visade aktiva interventioner för att åtgärda detta 

(Matsuba et al., 2007). Enligt Metheny, Eisenberg och McSweeney (1988) 

förekommer tranbärsjuice, Coca cola och vatten som preventiv åtgärd mot ocklusion 

av sond. Sondkatetern spolas med någon av dessa vätskor. Metheny et al. (1988) 

framhåller att Coca cola eller vatten är att föredra framför tranbärsjuice. Vatten är då 

ett mer kostnadseffektivt alternativ. Galindo-Ciocon (1993) föreslår spolning av 

sondkatetern före och efter intermittent tillförsel samt med regelbunden intervall vid 

kontinuerlig tillförsel av enteral nutrition via nasogastrisk sond. Nutritionspump är 

ytterligare en åtgärd som anses motverka ocklusion av sond. Även Williams och Leslie 

(2005) framhåller nutritionspump som en betydande intervention mot ocklusion. I vår 

litteraturstudie angav endast en studie felpositionering av sonden som ett problem. 

Dock drabbades nära hälften av patienterna som deltog i studien av detta. Williams och 

Leslie (2005) anser att sjuksköterskan bör utföra regelbundna kontroller för att 

försäkra att sonden ligger i rätt läge. Denna åtgärd framstår som en god rutin för att 

förebygga risken för felpositionering. Regelbundna kontroller torde även bidra till ett 

tidigt upptäckande av problemet. 

 

I vår litteraturstudie visade sig obehag i samband med nasogastrisk sond vara en 

utbredd upplevelse. I vissa fall uppenbarade obehaget sig som sår och smärta, medan 

det i andra fall yttrade sig som en subjektiv upplevelse av olust. Katie Eriksson (1988, 

s. 28) ser helhetssynen på människan som en grundpelare i omvårdnad. Eriksson  

beskriver vidare hur en holistisk syn ger en omvårdnad som tillgodoser människans 

alla aspekter oberoende av det faktiska problemområdets lokalisering. I vår 

litteraturstudie framkom det att fixering av sonden var en riskfaktor för uppkomst av 

smärta och sår. Undermåligt fixerad tejp gav i ett fall upphov till trycksår. En rodnad 
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hade observerats men ingen smärta uttrycktes, varpå åtgärd uteblev. Enligt Eriksson 

(1988, s. 57) innebär god omvårdnad att sjuksköterskan är lyhörd och uppfattar varje 

skiftning hos patienten. Sjuksköterskan ska se varje situation kring patienten som unik 

och undvika slentrianmässig omvårdnad.  

 

Williams och Leslie (2005) påstår att omvårdnad bör fokusera på att minimera riskerna 

i samband med nasogastrisk sond. Vår litteraturstudie visade på brister i munhälsa hos 

patienter med sondnäring. Som sjuksköterska är det av stor vikt att inte förglömma 

någon del i den basala omvårdnaden. Eriksson (1988, s. 80) betonar ansvaret att 

tillgodose patientens grundläggande behov. Detta kan innebära att utföra dagliga 

aktiviteter som munvård, när patienten inte förmår att utföra det själv. Fulbrook et al. 

(2007) lyfter fram sjuksköterskors avsaknad av kunskap och tidsbrist gällande 

tillgodogörande av senaste forskning rörande nasogastrisk sond. Ista et al. (2002) fann 

att många interventioner som utförs i samband med nasogastrisk sond grundar sig på 

lokal kultur och inte på evidens. Williams och Leslie (2005) menar att underlättande av 

det praktiska förfarandet minimerar åkommor till följd av nasogastrisk sond. Genom 

att säkerställa ett adekvat näringsintag i form av att minska riskerna för komplikationer 

kan sjuksköterskan påverka den enskilde patientens livskvalitet positivt (Arbogast, 

2002).    

 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt har för avsikt att integrera och skapa en översikt av tidigare 

genomförd forskning inom ett visst område. Den senaste tiden har behovet av denna 

typ av rapport ökat avsevärt (Backman, 2008, s. 23). Det föreligger en risk att 

litteraturöversikten resulterar i ett uppstaplande av allt som finns skrivet inom det 

valda området. Översikten ska istället utgöra en sammanställning av kunskapsläget, 

som genererats av forskning, inom ett specifikt område (Backman, 2008, s.73). Ett 

tydligt syfte utformades med fokus på vilka komplikationer som är relaterade till 

omvårdnad i samband med nasogastrisk sond. Genom hela litteratursökningen och 

kvalitetsgranskningen jämfördes materialet mot syftet för att säkra en summerande och 

integrerande avsikt.  
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Ytterligare en risk vid genomförandet av en litteraturöversikt ligger i begränsning vid 

sökandet av relevant litteratur. Backman (2008, s. 76) uppmärksammar vikten av att 

inte begränsa sig till en referensdatabas eftersom detta knappast ger ett heltäckande 

resultat. Willman et al. (2006, s. 89) beskriver den ideala översiktsartikeln som en 

systematisk genomgång av litteratur inom det specifika området. För att uppnå så 

heltäckande litteratursökning som möjligt genomsöktes fyra databaser systematiskt. 

Sökorden kombinerades i samma ordningsföljd i samtliga databaser. Genom att inte 

begränsa urval av artiklar till dem som fanns att tillgå kostnadsfritt ökades omfånget av 

materialet. Referenslistor har manuellt sökts igenom för att hitta ytterligare fyra 

artiklar. Trots detta var det ett stort problem att hitta relevant litteratur. Förekomsten av 

litteratur som undersöker och belyser omvårdnadsperspektivet kring nasogastrisk sond 

är sparsam. Begränsning i tid påverkade omfånget av material, hade litteraturstudien 

förlöpt under en längre tid förmodas att ett större underlag hade identifierats.  

 

Pålitligheten i resultatet bedöms efter hur exakt och noggrant återgivet det är 

(Holloway & Wheeler, 2002, s. 255; Polit & Beck, 2004, s. 434-435). Alla artiklar 

inkluderade i analysen finns presenterade med författare, titel, publikationsår, antal 

deltagare, huvudfynd samt kvalitetsgranskning. För att optimera objektiviteten i 

kvalitetsgranskningen utfördes denna av två personer oberoende av varandra (jfr 

Willman et al., 2006, s.90). Detta styrker pålitligheten i denna litteraturstudie. Hela 

sökprocessen med databaser, sökord, inklusions- samt exklusionskriterier finns 

presenterade vilket gör det möjligt för läsaren att upprepa exakt tillvägagångssätt. 

Detta är ytterligare en faktor som styrker pålitligheten i studien.  

 

Vid värdering av kvalitet på en litteraturöversikt är det viktigt att granska om studiens 

resultat är trovärdiga samt om resultatet kan vara till hjälp i den kliniska verksamheten 

(Willman et al., 2006, s. 90). Trovärdigheten i denna litteraturstudie styrks genom 

noggrant beskriven metod och att ingående artiklar redovisas tydligt (jfr Holloway & 

Wheeler, 2002, s. 255). Valet av ämne grundar sig på ett förslag från sjukvården 

angående ämnen de ser ett behov att belysa. Detta känns som ett starkt argument för att 

resultatet kommer att vara till hjälp i den kliniska verksamheten.  
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Svagheter i studien är att litteratursökningen har begränsats till engelska. Detta 

utfördes dock medvetet för att minimera risken för feltolkning vid översättning av 

artiklar. Kunskapsnivån gällande kvalitetsgranskning är även det en svaghet i denna 

litteraturstudie. Brist på erfarenhet av kvalitetsbedömning av en vetenskaplig artikel 

gör att den kan vara något godtycklig. Tunt underlag gällande de basala 

omvårdnadsområdena sår och munvård är ytterligare en svaghet. Där har riktade 

litteratursökningar gjorts för att hitta relevanta studier, dock utan resultat. Avsaknaden 

av material inom området kan ses som ett resultat i sig. Omvårdnad vid nasogastrisk 

sond är ett område som behöver belysas ytterligare.  

 

Slutsats 
Vår studie visade att enteral nutrition via nasogastrisk sond är förenat med risk för ett 

flertal komplikationer. Dessa kan påverka patientens livskvalitet och i värsta fall leda 

till lidande och allvarliga sjukdomstillstånd. Essentiellt för främjande av patientens 

livskvalitet är att tillgodose den basala omvårdnaden. Vår litteratursökning resulterade 

i väldigt tunt underlag gällande basala omvårdnadsåtgärder vid nasogastrisk 

sondnäring. Även om sjuksköterskan skapade tid för aktualisering av det senaste 

kunskapsläget, saknas evidens för flertalet grundläggande omvårdnadsinterventioner 

för patienter med nasogastrisk sond. Brister i tillgänglig litteratur gällande basal 

omvårdnad vid nasogastrisk sond försvårar sjuksköterskans strävan efter fullgod 

omvårdnad. För att uppnå likvärdig omvårdnad som grundar sig på evidens krävs 

forskning som underbygger de interventioner som utförs. Det behövs en förändring 

inom den kliniska verksamheten så att utrymme skapas för att höja kunskapsnivån men 

främst föreligger dock ett behov att forska så att omvårdnaden vid nasogastrisk sond 

utvecklas. Den sociala biten i form av umgänge vid måltid som går förlorad vid enteral 

näringstillförsel är över huvud taget inte berörd i någon av de studier som granskats i 

litteraturöversikten. Detta område borde uppmärksammas i omvårdnadsforskningen. 

Vi finner det intressant att många av studierna ingående i analysen är genomförda av 

sjuksköterskor men dock återfanns i medicinska tidskrifter. Flertalet av artiklarna 

lyfter fram avsaknaden av kunskap hos sjuksköterskor gällande nasogastrisk sond samt 

brist på relevant litteratur. I händelse av att de studier som utförs inom ämnet skulle 
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publiceras i omvårdnadstidskrifter istället för medicinska tidskrifter har sjuksköterskor 

en större möjlighet att ta till sig den senaste kunskapen och arbeta evidensbaserat. 

Standardiserade handlingsplaner skulle kunna utformas som ett led i arbetet mot en 

högkvalitativ och jämlik omvårdnad vid enteral nutrition via nasogastrisk sond.   
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