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Abstrakt
Parenteral nutrition inom palliativ vård kan vara både livsnödvändig och 
livsförlängande  för  vissa  patienter,  men  värdet  är  ofta  debatterat. 
Distriktssköterskan ansvarar för och har en central roll i den palliativa 
omvårdnaden  av  patienten  i  hemmet  och  rollen  omfattar 
symtomlindring,  samordning, information samt socialt  och emotionellt 
stöd för patienten och dennes familj.  Syftet  med denna studie var att 
beskriva  distriktssköterskors  upplevelser  av  att  vårda  patienter  med 
parenteral  nutrition  i  palliativ  vård.  Tolv  distriktssköterskor  från 
primärvården i  norra  Sverige deltog i  studien.  Data samlades  in  med 
semistrukturerade  intervjuer  och  analyserades  med  tematisk 
innehållsanalys. Analysen resulterade i ett övergripande tema: Våndan 
att sätta punkt, samt tre kategorier: Droppet tar stor plats, Ensam utan 
stöd av plan och Relationen skapar trygghet.  I resultatet  framkom att 
droppet fick mycket fokus och verkade ha en symbolisk betydelse då 
patient  och  närstående  kopplar  samman  droppet  med  liv. 
Distriktssköterskorna  beskrev  att  de  kände  sig  ensamma  med  stort 
ansvar  för  den  parenterala  nutritionen  då  plan  för  utvärdering  och 
uppföljning saknades. Alla distriktssköterskor uttryckte behov av stöd i 
sitt  arbete  och  en  god  relation  med  patient  och  närstående  var  en 
avgörande  faktor  för  hur  det  svåra  samtalen  rörande  utsättning  av 
droppet skulle hanteras av distriktssköterskan. Upprättande av en plan i 
samband  med  insättning  av  parenteral  nutritionen  skulle  kunna 
tydliggöra målsättning och utvärdering för distriktssköterskan men även 
för patient och närstående.

Nyckelord: Palliativ  vård,  distriktssköterskor,  parenteral  nutrition, 
kvalitativ  innehållsanalys,  semistrukturerade  intervjuer,  omvårdnad, 
upplevelser 
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Omvårdnad av personer i palliativ vård innebär ofta svåra beslut där olika intressen kan stå 

mot varandra i önskan att uppnå bästa möjliga livskvalitet för den döende (SOU, 2001:6, s. 

51). Enligt SOU (2001:6 s. 55) är palliativ vård ett internationellt vedertaget begrepp och är 

benämningen på den vård som skall ges när bot inte längre är möjlig. Den palliativa vårdens 

övergripande mål är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för patienten och för dess närstående. 

Stor tonvikt bör läggas på att lindra smärta och andra besvärande symtom (SOU 2001:6, s. 

55). Världshälsoorganisationen (WHO) definierar palliativ vård som en förebyggande och 

lindrande vård som baseras på att symtom tidigt upptäcks, analyseras och behandlas (WHO, 

2002). Enligt Europarådet eftersträvar den palliativa vården att hantera fysiska, psykiska och 

andliga/existentiella frågor och därför krävs samordnade insatser från ett multiprofessionellt 

team (Europarådet, 2003, s. 11). Palliativ vård inkluderar enligt Europarådet (2003, s. 9) tiden 

från att beslut tas om att bot inte längre är möjlig, till slutet av sorgearbetet och avser inte 

någon speciell sjukdomsdiagnos. Vård i livets slut och terminal vård inkluderas i begreppet 

palliativ vård (Europarådet, 2003, s. 9). Vanligtvis innefattar palliativ vård både en tidig och 

en sen fas. Den tidiga fasen kan vara relativt lång och omfatta år, medan den sena fasen är 

tidsmässigt kort och kan röra sig om veckor till månader (SOU 2001:6, s. 25). Att fastställa 

tidpunkten för när botande vård övergår till palliativ vård kan vara ett svårt beslut för läkaren. 

För vårdpersonal kan insikten om att liv inte kan räddas kännas som ett misslyckande och 

därför kan personal och närstående ha olika uppfattningar om när slutet närmar sig (SOU 

2001:6, s. 26). 

Nutritionsstöd i palliativ vård bör ha samma målsättning som den övriga palliativa vården och 

ske i överensstämmelse med definitionen av palliativ vård enligt WHO (Orrevall, 2010, s. 18). 

Enligt Hoda, Jatoi, Burnes, Loprinzi och Kelly (2005) kan parenteral nutrition vara både 

livsnödvändig och livsförlängande för vissa patienter, men värdet av den parenterala 

nutritionen inom palliativ vård är både kontroversiellt och ofta debatterat. Kriterier för när 

man ska sätta in parenteral nutrition på palliativa cancerpatienter försvåras bland annat av 

patientgruppens olika behandlingsförutsättningar och behandlande läkares kunskap och 

erfarenheter av palliativ vård (Bozzetti et al., 1996). Hur parenteral nutrition används varierar 

från land till land men även mellan läkarna i samma område (Mirhosseini, Fainsinger & 

Baracos, 2005). Många av de riktlinjer som arbetats fram för att ge vägledning ger endast 

generella riktlinjer och kan därför vara svåra att tillämpa. Den kliniska bedömningen är 

fortfarande det viktigaste verktyget för att besluta om parenteral nutrition kan gagna patienten 

(Mirhosseini et al., 2005). Användningen av begreppet ”palliativ” för att beskriva både tidiga 
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faser och vård i livets absoluta slutskede kan enligt Orrevall, Tishelman, Permert och 

Cederholm (2009) bidra till debatterna omkring nutritionsbehandlingens relevans inom den 

palliativa vården. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för kolorektal- bröst- och 

prostatacancersjukvård avråds det från att ge parenteral nutrition till patienter med kort 

överlevnad (Socialstyrelsen, 2007a, 2007b, 2007c). Svårigheten att förutsäga tid kvar att leva 

är en orsak till att det ofta är svårt att ta beslut omkring parenteral nutrition (Bozetti et al., 

1996; Mirhosseini et al., 2005). Staun et al. (2009) påpekar att patienter med obotlig sjukdom 

som befinner sig i sen palliativ fas inte bör inkluderas i parenterala nutritionsstöd. 

 

Enligt Winter (2000) finns det ett stort antal studier gjorda där inga meningsfulla kliniska 

förbättringar av parenteral nutrition i sen palliativ fas kunnat ses. Forskningen begränsas dock 

av det forskningsetiska dilemmat att inte kunna tillåta randomiserad forskning med 

kontrollgrupper (Bozzetti, Arends, Lundholm, Micklewright, Zurcher & Muscaritoli, 2009). 

Det finns studier gjorda enligt Bozetti et al. (2009) som pekar på samband mellan parenteral 

nutrition och en något ökad livskvalitet, speciellt för patienter med en överlevnad på minst 3 

månader. Viktnedgång och/eller svårigheter att få i sig mat kan ge patienter hopplöshetskänsla 

och anhöriga kan uppleva dessa symtom ångestframkallande (Bozetti et al., 1996; Orrevall, 

Tishelman, Herrington & Permert, 2004). 

I takt med att antalet sjukhusplatser minskar och hemsjukvården byggs ut i landet kan man 

anta att en större andel kommer att vårdas och dö i hemmen (SOU 2001:6, s. 27). 

Cancerpatienter tillbringar sitt sista år i livet till största delen i hemmet där distriktssköterskan 

sköter och koordinerar vården (Kennedy, 2005). Distriktssköterskan ansvarar för den 

palliativa omvårdnaden av patienten i hemmet men rollen omfattar även symtomlindring, 

information, socialt och emotionellt stöd (Kennedy, 2005; Dunne, Sullivan & Kernohan, 

2005). Beck-Friis och Strang (2008, s. 378-380) konstaterar att distriktssköterskan har en 

central roll i den palliativa vården i hemmet, med omvårdnad, emotionellt stöd samt har en 

samordnande funktion för patienten och dennes familj. Dunne et al. (2005) beskriver 

distriktssköterskors upplevelser av att ge palliativ vård i hemmet som utmanande men 

givande. Kennedy (2005) beskriver att relationen som distriktssköterskorna bygger upp med 

patienter och närstående är fundamental för hur vården i hemmet ska fortskrida och utformas. 

Enligt Dunne et al. (2005) uttrycker distriktssköterskorna känslor av otillräcklighet och 

beskriver att det känslomässiga engagemanget ibland var svårt att hantera. Enligt Milberg, 

Strang, Carlsson och Börjesson (2003) var tillgänglighet av personal, personalens bemötande 
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och att få vara hemma viktiga faktorer för patienten och de närstående för att känna trygghet i 

palliativ hemsjukvård. Närstående uttryckte enligt Milberg et al. (2003) att palliativ vård i 

hemmet ibland kunde innebära en påverkan på privatlivet och hemmet. 

Med parenteral nutrition menas näring som ges direkt in i blodbanan, intravenös tillförsel. 

Den består av olika energigivande näringsämnen (Orrevall, 2010, s. 15). I denna studie 

används ordet dropp synonymt med benämningen parenteral nutrition i resultatdelen, då detta 

begrepp många gånger används bland distriktssköterskor. Vi har i denna studie valt att 

benämna personer i palliativ vård patienter. Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud, Utter och 

Fagerberg (2003) beskriver att begreppet patient inte är bundet till någon speciell vårdkontext. 

Begreppet patient betecknar en mottagare av vård som befinner sig i kontakt med 

vårdsystemet i någon form, såväl öppna som slutna vårdkontexter (Dahlberg et al. 2003). 

Distriktssköterskan är den som i hemmet utför det praktiska kring den parenterala nutritionen 

och blir den som följer utvecklingen av patientens tillstånd på daglig basis. Litteratur-

genomgången visar på en kunskapslucka och begränsat med studier som belyser 

distriktssköterskans situation. Avsikten med denna studie var därför att vidga förståelsen och 

öka kunskapen om distriktssköterskors upplevelser av att vårda patienter med parenteral 

nutrition i palliativ vård.

Syfte
Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskors upplevelser av att vårda patienter 

med parenteral nutrition i palliativ vård.   

Metod
Design

Denna studie har genomförts med kvalitativ ansats för att få en beskrivning av deltagarnas 

upplevelser och erfarenheter. Enligt Polit och Beck (2004, s. 16) lägger kvalitativ forskning 

tonvikten på att förstå den mänskliga upplevelsen, vanligen genom varsam insamling och 

analys av det subjektivt skildrade kvalitativa materialet. Datainsamlingen genomfördes med 

semistrukturerade intervjuer där deltagarna kunde beskriva sina upplevelser (Kvale, 1997, s. 

32). Data analyserades med tematisk innehållsanalys för att på så vis belysa innehållet i 

materialet med en tolkande ansats (Elo & Kyngäs, 2008). 
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Deltagare och procedur

Deltagarna i denna studie var tolv distriktssköterskor inom primärvården rekryterade från 

vårdcentraler i övre Norrland. Deltagarna var mellan 34-63 år (md 48,5 år) och de hade 1-24 

års (md 12 år) erfarenhet som distriktssköterskor. Inklusionskriterier för urvalet var 

distriktssköterskor som arbetat inom primärvården med palliativ vård och som under den 

senaste tolvmånadersperioden vårdat patienter med parenteral nutrition. Informationsbrev 

med förfrågan om genomförande av intervjustudie lämnades ut till enhets-/verksamhetschef 

på respektive vårdcentral (bilaga 1). Enhets-/verksamhetscheferna kontaktades personligen av 

författarna efter cirka en vecka för att efterfråga godkännande, samt för att dela ut förfrågan 

om deltagande samt svarsblankett (bilaga 2a och 2b). Enhets-/verksamhetscheferna var 

behjälpliga och ansvarade för rekryteringen av distriktssköterskor som uppfyllde 

inklusionskriterierna. Tolv distriktssköterskor anmälde sitt intresse att delta i intervjustudien 

genom att skicka svarsblankett till författarna. Samtliga som samtyckte till deltagande 

inkluderades i studien och kontaktades personligen av författarna för att bestämma tid och 

plats för intervjun. 

Datainsamling

Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer (jmf Kvale, 1997). I denna studie 

användes en intervjuguide (bilaga 3) som stöd där ett antal öppna frågor ställdes om 

upplevelser och erfarenheter om att vårda patienter i palliativ vård med parenteral nutrition. 

Intervjuguiden innehöll även uppföljande frågor för att förtydliga och fördjupa deras 

beskrivningar av sina upplevelser. Intervjuerna spelades in och skrevs därefter ordagrant ut. 

Författarna fördelade antalet intervjuer mellan varandra och utförde sex intervjuer vardera. 

Intervjuerna genomfördes på respektive distriktssköterskas vårdcentral i av dem utvalt rum. 

Intervjuerna varade 16-50 minuter (md 31 minuter). Datainsamling och utskrift genomfördes 

under en treveckors period och den som genomförde intervjun var den som också skrev ut 

den. 

Analysmetod

Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalys är en metod att analysera 

skriven, verbal eller observerad data (Elo & Kyngäs, 2008). Intervjutexterna genomlästes 

flera gånger och textenheter som svarade mot syftet togs ut från materialet, kondenserades 

och kodades. Därefter sammanfördes de kondenserade och kodade textenheterna i flera olika 

underkategorier. Materialet sorterades och analyserades i flera steg till dess att tre kategorier 
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kvarstod. Ett övergripande tema tolkades fram som beskrev en underliggande mening i 

kategoriernas innehåll. Enligt Graneheim och Lundman (2004), är processen i en 

innehållsanalys att skapa koder, kategorier eller teman på olika nivåer som beskriver 

innehållet. Skapandet av kategorier är själva kärnan i innehållsanalysen. Man kan gå vidare 

ytterligare genom att hitta en länk mellan kategorierna och skapa teman. Teman beskriver den 

underliggande meningen i kategorierna och representerar det latenta innehållet i texten 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

Etiska överväganden

Innan studien påbörjades genomfördes en etikprövning hos den etiska gruppen vid 

institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet (jmf Kvale, 1997, s. 106). 

Eftersom författarna i sin profession av och till samarbetar med deltagarna, fanns risk för viss 

påverkan på deltagandet i studien. För att minimera den risken överlät författarna rekrytering 

av deltagare till studien åt enhets-/verksamhetscheferna. Författarna beaktade dock risken för 

underliggande tryck om att delta i studien då den godkänts av deras närmaste chef. Deltagarna 

informerades muntligt och skriftligt om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande i 

studien utan vidare förbehåll. De kunde även i svarsbrevet begära mer information om studien 

innan de beslutade om deltagande (jmf Kvale, 1997, s 107).

Intervjumaterialet har förvarats inlåst och datafilerna har lösenordsskyddats. Endast 

författarna och handledaren har haft tillgång till intervjumaterialet. Intervjuerna har 

avidentifieras och inga namn har publicerats (jmf Kvale, 1997, s. 109). Allt insamlat material 

till studien kommer att raderas och förstöras efter att rapporten har blivit godkänd och 

publicerad elektroniskt vid Luleå tekniska universitets bibliotek.

Resultat 
Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskors upplevelser av att vårda patienter 

med parenteral nutrition i palliativ vård. Analysen resulterade i ett övergripande tema: Våndan 

att sätta punkt samt tre kategorier som redovisas i tabell 1. Kategorierna presenteras i löpande 

text och illustreras med citat från intervjuerna.

Tabell 1. Översikt över tema (n=1) och kategorier (n=3)

Tema Kategori
Våndan att sätta punkt Droppet tar stor plats

Ensam utan stöd av plan
Relationen skapar trygghet
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Våndan att sätta punkt

En röd tråd genom kategorierna verkade vara en upplevelse av vånda för att sätta punkt för 

den parenterala nutritionen. Droppet tog stor plats, fick mycket fokus och verkade ha en 

symbolisk betydelse då patienter och närstående ofta kopplade samman droppet med liv. 

Droppet gav patient och närstående ett hopp om överlevnad och beslutet att avsluta 

framkallade därför en känsla av att ge upp, en sorts bekräftelse på att personen var döende. 

Att droppet ibland gav positiva effekter som ökad ork verkade förstärka våndan kring beslutet 

att avsluta näringsdroppet. 

Våndan att sätta punkt förstärktes enligt vår tolkning av bristen på en strukturerad individuell 

plan för den parenterala nutritionen som lämnade distriktssköterskan ensam med ansvar för 

uppföljning och utvärdering. Våndan kunde hanteras bättre med en god relation till patient 

och närstående. En god relation verkade vara ett måste för distriktssköterskan för att kunna ta 

diskussioner om utsättning. Ibland var kompromisser med närstående nödvändiga då våndan 

att sätta punkt blev för stor. Vi tolkar att den goda relationen lindrade våndan kring 

avslutandet av droppet. 

Droppet tar stor plats

Denna kategori handlar om distriktssköterskornas upplevelser i det praktiska arbetet och 

logistiken kring vård av patienter med parenteral nutrition i hemmet där droppet verkar få en 

central plats och ta mycket kraft. Kategorin handlar även om distriktssköterskornas 

upplevelser av den parenterala nutritionens effekter. 

Att vårda patienter inom palliativ vård med parenteral nutrition i hemmet innebar för 

distriktssköterskorna mycket praktiska göromål. De beskrev att deras roll var att se till att allt 

material fanns i hemmet samt att säkerställa en tillfredsställande arbetsmiljö för dem själva. 

Det framkom att det krävdes mycket material i samband med parenteral nutrition och att allt l 

skulle transporteras till och installeras i patientens hem. Det påpekades även att hemmiljön 

ibland kunde uppfattas som sjukhusliknande. 

…också har man tusen påsar med kartonger med dropp och material
…jaha har vi nåt bra ställe då, man måste kanske röja från nån byrå, 
ta bort kort, det känns som dramatiskt när man då träffar, det är ju 
kanske första gången jag träffar den här patienten…
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(intervju 12)

Enligt distriktssköterskorna innebar parenteral nutrition i hemmet stressfaktorer. De uttryckte 

stress kopplat till svårigheten att planera sin arbetsdag då det exempelvis var svårt att veta när 

droppet hade gått in klart. Det framkom även att distriktssköterskorna upplevde att skötsel av 

dropp var tidskrävande och tog kraft då det var en dagligt återkommande aktivitet. Därutöver 

framkom att en del distriktssköterskor även upplevde stress då de hade långa resor till och 

från patienten.

...och det är liksom nu...och då måste jag släppa allt det jag har det andra
som varit inplanerat och vi har ju ganska mycket att jobba med
alltså andra patienter men just det där att det ska ske nu...
nu är droppet slut... och det kan stressa en jättemycket...att aldrig
liksom få göra klart...
(intervju 11)

Distriktssköterskorna upplevde att parenteral nutrition kunde ge både positiva och negativa 

effekter. De positiva effekterna av den parenterala nutritionen kopplades samman med en 

upplevelse av att kämpa för att förlänga livet, mer tid med familjen, ökat hopp, mer ork och 

ökad livskvalitet. Detta verkade ge distriktssköterskorna en känsla av tillfredsställelse. De 

negativa effekterna beskrevs av distriktssköterskorna som en risk för övervätskning, sämre 

välbefinnande och ökat illamående. Vidare beskrev de att patienterna blev låsta och mer 

sängbundna. Eftersom droppet oftast gavs nattetid blev sömnen störd för både patient och 

närstående. Flera distriktssköterskor nämnde särskilt att de närstående drog ett tungt lass där 

de tog på sig ansvaret att kontrollera att droppet fungerade under natten. Patientens nattsömn 

upplevdes främst störas av frekventa toalettbesök. När dropp gavs i sent skede av den 

palliativa sjukdomen och de positiva effekterna som exempelvis ökad ork uteblev, beskrev 

distriktssköterskorna en känsla av meningslöshet. 

…det är ju lite dubbelt i början är det bra när man ser att dom är piggare och 
orkar mer, har kvalitet i sitt liv och kan orka vara hemma längre då, men sista  
fasen är ju lite onödigt…
(intervju 7)

Frågor som för vems skull och för vems behov droppet gavs uttrycktes av några. Reflektioner 

kring begreppet av livskvalitet framkom hos några och uttrycktes vara en svår balansgång. Ett 

par distriktssköterskor beskrev att det var jobbigt att koppla droppet när patienten gav signaler 

att inte vilja leva längre. Distriktssköterskor beskrev att patient och närstående direkt 
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kopplade samman dropp med överlevnad, droppet sågs som mat och mat kopplades till liv. De 

hyste enligt distriktssköterskorna orimligt hopp till den parenterala nutritionen och droppet 

fick av den anledningen mycket fokus.

…det blir mycket fokus på droppet både på anhöriga och patienten
och från oss också…att man egentligen tappar vad som är viktigt
De här sista veckorna, alltså det blir så himla mycket praktiskt och 
fokus på det...
(intervju 5) 

Ensam utan stöd av plan

Denna kategori beskriver den del av innehållet i intervjuerna som upptog det största 

utrymmet.  Den handlar om distriktssköterskornas upplevelse av att själv vara ansvarig för 

utförandet och skötseln av parenteral nutrition hos patienter inom palliativ vård utan att ha en 

klargjord plan för utvärderingen och utsättning. En upplevelse som verkade vara förknippad 

med en känsla av ensamhet, otillräcklighet och ett behov av stöd.

Distriktssköterskorna beskrev att beslutet om insättning av parenteral nutrition ordinerades 

från slutenvården och att distriktssköterskorna aldrig var delaktiga i det beslutet. De upplevde 

att ansvaret för den parenterala nutritionen, det praktiska utförandet samt utvärdering lades på 

dem då distriktsläkarna gett uttryck för bristande kompetens i ämnet. Några uttryckte att de 

hade distriktsläkarnas förtroende och att de litade på distriktssköterskornas bedömningar.

.....jag vet att distriktsläkarna vill inte hålla i det här med dropp det är
ju inte deras, dom känner att dom har inte den kompetensen så jag
måste ju som söka mig till specialistvården på nåt sätt.. 
(intervju 12)

Distriktssköterskorna sade sig ha behov av en plan för den parenterala nutritionen. De beskrev 

att de aldrig hade någon sådan att arbeta utifrån vilket gav en känsla av osäkerhet framförallt i 

samband med utvärdering och beslut om utsättning av droppet. Distriktssköterskorna menade 

vidare att om plan för den parenterala nutritionen upprättades redan vid insättningen skulle 

processen kring utvärdering och utsättning av droppet tydliggöras för distriktssköterskan men 

också för patient och närstående. Detta menade de skulle ge ökade förutsättningar för 

tydligare beslutsvägar och minska osäkerheten i frågor gällande den parenterala nutritionen. 

...jag skulle vilja ha ganska klara papper på att nu har den här 
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patienten dom här och dom här...så att det var bra planerat i förväg
alltså så man vet när man ska ta ställning till om droppet ska avslutas
att det inte bara ska va upp till mig att ta...utan ska på nåt sätt ha 
planerat klart och redigt i förväg så långt det nu går förstås...
(intervju 3)

I studien framkom att distriktssköterskorna upplevde sig ensamma med ansvaret för den 

parenterala nutritionen. De uttryckte att denna känsla var särskilt stark när man kom till den 

del i processen när utsättning av droppet blev aktuell, alltså när döden var nära förestående. 

De beskrev att de möttes av närståendes reaktioner, frågor och våndor inför det faktum att den 

parenterala nutritionen skulle avslutas. När frågorna upplevdes som svåra att besvara uttryckte 

distriktssköterskorna i studien en känsla av otillräcklighet och en rädsla att göra fel eller 

misslyckas. Otillräcklighet beskrevs också i termer av en rädsla att missa något, att man var 

ensam med sina bedömningar, att det var upp till den enskilda distriktssköterskans förmåga 

och kunskap att ställa de rätta frågorna. Det framkom att erfarenhet minskade känslan av 

ensamhet och otillräcklighet genom exempelvis mod att ta svåra diskussioner, 

fingertoppskänsla och en säkerhet i de praktiska momenten. 

…så att det var ju att försöka förklara men... man kände sig 
ganska otillräcklig…
(intervju 1)

Alla distriktssköterskor uttryckte behov av stöd i sitt arbete. Många uppgav att de hade 

sporadiskt stöd i sin personalgrupp. Stödet från kollegerna kunde vara i form av exempelvis 

morgonträffar, korta ”debriefings” inne på varandras kontor eller i samband med raster. 

Frågeställningar rörande den parenterala nutritionen riktades till den palliativa 

vårdavdelningen eller det palliativa rådgivningsteamet där man fann stöd och vägledning. Det 

framkom att ett mer organiserat stöd i form av handledning ej var prioriterat eller fanns 

tillgängligt men behov av sådant uttrycktes. Några distriktssköterskor uttryckte att de själva 

måste söka stöd i sitt arbete med patienter med parenteral nutrition i hemmet.

...att man vågar säga det och be om hjälp...och känna att det finns ett stöd
nån annanstans ifrån...det är viktigt...
(intervju 1)

Relationen skapar trygghet
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Denna kategori handlar om distriktssköterskornas beskrivning av relationens betydelse för 

upplevelsen av trygghet hos patienter med parenteral nutrition inom palliativ vård och dess 

närstående, men även för deras egen trygghet i situationen. I skapandet av trygghet i 

relationen ingick kompromisser och medling med närstående samt betydelsen av att skapa en 

balans vid hembesöken för att minimera känslan av att inkräkta i patientens hem.

Distriktssköterskorna beskrev vikten av att skapa en god relation som byggde på trygghet, 

tillgänglighet och förtroende. Denna relation beskrevs som en avgörande faktor för hur de 

svåra samtalen som rörde utsättningen av droppet skulle hanteras av distriktssköterskan, samt 

hur det skulle tas emot och uppfattas av patient och närstående. En god relation med patient 

och närstående förbättrade även förutsättningar för distriktssköterskorna att känna 

tillfredsställelse i situationen.  

...har man en trygg bra relation i familjen man kanske har vårdat patienten en 
längre tid då har ju i regel det här resonemanget funnits kring dropp och näring 
och då är det ju som lättare...
(intervju 4)

Ett antal distriktssköterskor beskrev situationer när relationsproblem i familjen försvårade 

arbetet. De dåliga relationerna inverkade enligt en del distriktssköterskor negativt på patienten 

vilket upplevdes som svårt att hantera. De beskrev också att de ibland fick en slags medlande 

funktion mellan patient och närstående i familjer där oenighet rådde. Relationen med 

närstående hade enligt distriktssköterskorna betydelse för processen kring avslutande av 

droppet. Distriktssköterskorna upplevde att de närstående tillskrev droppet stor tilltro och såg 

det som en livsavgörande faktor. Detta gjorde enligt distriktssköterskorna att de närståendes 

våndor vid utsättning av droppet var stor och att kompromiss med närstående ibland var 

nödvändig.

Distriktssköterskorna beskrev de dagliga besöken, som vården av dessa patienter krävde, som 

en möjlighet att bygga upp en relation med patient och närstående. De dagliga besöken 

medförde också att distriktssköterskorna kände att de blev viktiga för patient och närstående. 

De kände att de kunde vara ett stöd och lyfta av ansvar från de närstående i vården av den 

sjuke. Flera distriktssköterskor upplevde att hembesöken gav trygghet men samtidigt var en 

begränsning för familjen. Distriktssköterskorna beskrev att de fick balansera mellan att på ena 
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sidan vara den som gav trygghet och på andra sidan vara den som låste, inkräktade och 

påminde om sjukdom. 

...samtidigt som dom var i så behov och ville att vi skulle va där
så var det liksom ändå så att det var så jobbigt för den här människan när vi  
kom...för det vart alltid mycket mer ångest när vi hade varit där....därför att det  
kopplades till vård och att det kopplades till att nu var jag sjuk...
(Intervju 10)

Diskussion
Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskors upplevelser av att vårda patienter 

med parenteral nutrition i palliativ vård.  Tre kategorier framkom i resultatet: Droppet tar stor 

plats, Ensam utan stöd av plan och Relationen skapar trygghet. Ett övergripande tema, 

Våndan att sätta punkt beskriver en röd tråd av innehåll i kategorierna. 

Våndan för distriktssköterskorna bestod bland annat i att de kände sig otillräckliga och 

ensamma med ansvar i processen kring avslutandet av droppet. Deras vånda förstärktes av att 

patient och närstående hyste orimligt stort hopp till den parenterala nutritionen som fick en 

symbolisk betydelse då det kopplades till överlevnad. Det är rimligt att anta att våndan kan 

vara ett uttryck för ett etiskt omvårdnadsproblem där olika etiska principer om god vård ställs 

mot varandra, principen att göra gott och principen att inte skada eller förorsaka onödigt 

lidande. På ena sidan kan att fortsätta ge parenteral nutrition skapa ett hopp om förlängt liv 

samtidigt som det på andra sidan finns en insikt om att det inte längre är till gagn utan belastar 

patienten. En liknande omvårdnadsproblematik beskrivs av Karlsson, Roxberg, Barbosa da 

Silva, och Berggren (2010) som beskriver hur ett etiskt dilemma uppstår när 

distriktssköterskorna tvingas fortsätta med en behandling trots att patienten är för sjuk och 

behandlingen inte är till nytta längre. Lützén, Dahlqvist, Eriksson och Norberg (2006) inleder 

sin studie med att konstatera att det är många faktorer som gör beslut känslomässigt svåra 

såsom motstridiga värderingar, känslor att man inte har gjort tillräckligt eller att man är 

skyldig att utföra åtgärder som inte överensstämmer med ens eget samvete. Ett sätt att hantera 

etiskt problematiska situationer är att reflektera över situationen. Lützén (1993), beskriver 

moralisk lyhördhet som att man uppmärksammar de moraliska värderingarna i en 

konfliktfylld situation och en självmedvetenhet om ens egen roll och ansvar i situationen. 

Moralisk lyhördhet handlar inte bara om känslor utan om en personlig kapacitet som 

utvecklats genom erfarenhet, att uppfatta den moraliska innebörden i en situation (Lützén, 

13



1993). Enligt Lützén et al. (2006) har begreppet moralisk lyhördhet tre komponenter, moralisk 

styrka, moraliskt ansvar och moralisk börda. Moralisk styrka kan uttryckas som att ha mod att 

agera och argumentera för en handling som görs för någon annan, exempelvis patienten, och 

stå för det. Moraliskt ansvar innefattar att man känner ansvar att utföra en uppgift trots att 

resurserna är otillräckliga. Dessutom innefattar moraliskt ansvar även att arbeta efter lagar och 

förordningar och att ha insikten om deras betydelse. Med moralisk börda menar Lützén et al. 

(2006) att man som sjuksköterska uppfattar patientens behov och vet vad som moraliskt sett 

skulle ha gjorts men som saknar resurser och befogenheter att göra det. En moralisk börda kan 

upplevas när man i en svår situation känner sig ensam eller har skuldkänslor för något som 

”inte blev rätt”. Ett exempel på det kan vara att inte kunna ge den vård och omsorg på det sätt 

som uppfattades vara patientens behov vilket kan skapa en känsla av att vara otillräcklig 

(Lützén et al., 2006). 

Ett sätt att förstå distriktssköterskornas upplevelse av vånda vid utsättning av parenteral 

nutrition och den inre konflikt som beskrivs, är att diskutera dem utifrån begreppet moralisk 

lyhördheten (Lützen et al., 2006). Den etiska problematiken uppstår när den moraliskt inte 

kan förverkligas i handling. Med andra ord skulle distriktssköterskans våndor kopplade till 

känslan av ensamhet och otillräcklighet kunna handla om en ökad moralisk börda. Den 

moraliska bördan skulle också kunna förstärkas när en känsla av obalans mellan att göra gott 

och att inte skada uppkommer. Faktorer som i vår studie ansågs kunna minska våndan var 

stöd från kollegor och andra inblandade vårdkontakter samt att en plan för utvärdering och 

uppföljning upprättats. Man kan argumentera för att dessa faktorer kan ha betydelse för att 

minska den moraliska bördan. Relationens och erfarenhetens betydelse för att minska våndan 

kring utsättning av parenteral nutrition skulle kunna knytas till en förstärkning av den 

moraliska styrkan och därmed bidra till att minska den moraliska bördan.

I resultatet beskrivs hur distriktssköterskorna upplevde att den parenterala nutritionen tog stor 

plats och fick mycket fokus både för dem själva i deras arbete men också för patienter och 

närstående och dessa erfarenheter bekräftas av andra studier. Easson, Hinshaw och Johnson 

(2002) belyser hur parenteral nutrition kan möta personalens behov av att kunna bidra med 

något positivt till den som är svårt sjuk i livets slut, att göra något bara för att det går, snarare 

än att åstadkomma lindring för patienten. Hos patienter och närstående kan avsaknad av en 

full förståelse och acceptans av sjukdomens allvar också ligga bakom ett sådant önskemål 

(Easson et al., 2002). Vidare menar de att insättning av parenteral nutrition i detta läge skulle 
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kunna vara ett sätt att försäkra patienten om att man inte överger denne när vården övergått 

till att bli palliativ (Easson et al., 2002). Att fokusera på parenteral nutrition skapar också 

problem och kan utgöra en stress för distriktssköterskorna. Jonkers-Schuitema (2004) menar 

att det praktiska kring parenteral nutrition tar fokus från det som borde vara viktigt i livets 

slut. Vidare menar Jonkers-Schuitema (2004) att parenteral nutrition inte är enkel och harmlös 

utan kräver noggrann skötsel av bland annat en central venväg. Patienten som vårdas i 

hemmet med parenteral nutrition blir därför beroende av distriktssköterskans insatser 

(Jonkers- Schuitema, 2004). Wallerstedt och Andershed (2007) påpekar i sin studie att vården 

av patienter inom palliativ vård periodvis var mycket krävande och svår att planera. De visade 

också att tidsbrist i arbetet gav upphov till stress (Wallerstedt & Andershed, 2007).

I resultatet gav distriktssköterskorna uttryck för en känsla av meningslöshet när den 

parenterala nutritionen gavs i sen palliativ fas och uppfattades ge mer biverkningar än vara till 

gagn. Planas och Camilo (2002) skriver att när parenteral nutrition gör mer skada än nytta för 

patienten är det olämpligt att fortsätta. De menar dock att avsluta en insatt åtgärd inte skall 

kopplas samman med att man överger patienten utan att vårdens fokus istället flyttas till 

symtomlindring och god palliativ vård (Planas & Camilo, 2002). Fuhrman och Herrmann 

(2006) menar att tolkningen huruvida någonting är till skada eller nytta beror på patientens 

och personalens uppfattning om vad som är målet med den parenterala nutritionen. 

Distriktssköterskor beskrev en känsla av att patient och närstående hyste orimligt hopp till den 

parenterala nutritionen och kopplade samman det med överlevnad. Det verkade som att den 

parenterala nutritionen fick en symbolisk betydelse för patienten och de närstående. Flera 

studier bekräftar den symboliska betydelsen av nutrition. Blagrave (2010) menar att oavsett 

vilken bakgrund eller kultur man har så spelar maten en stor roll i våra liv och på många plan. 

Att få i sig mat är viktigt och av närstående kopplat till hopp om fortsatt liv (Van der Riet, 

Good, Higgins & Sneesby, 2008). Enligt Holmes (2010a) har den parenterala nutritionen ett 

symboliskt värde och är mycket mer än bara tillförsel av vätska och näring. Dropp kopplas till 

mat som är nödvändig för överlevnad men även en symbol för omsorg och kärlek (Holmes, 

2010a). En ännu starkare symbolik mellan mat och liv visar Bozetti (2003) som menar att 

parenteral nutrition påminner om hur vi genom navelsträngen fick i oss näring under 

fostertiden.  
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Distriktssköterskorna beskrev att de kände sig otillräckliga och ensamma med ansvaret för 

den parenterala nutritionen, i synnerhet när det kom till den del av processen där utsättning 

blev aktuell. Att starta nutritionsbehandling orsakar vanligtvis inte problem utan svårigheten 

ligger i att aldrig sätta in eller att avsluta en påbörjad behandling (Holmes 2010b).  En av 

anledningarna till att sjukvårdspersonal kan uppleva obehag när beslut om avbrytande av 

nutritionsbehandling ska fattas, kan vara anhörigas känsla av att allt hopp om överlevnad 

försvinner (Van der Riet, et al., 2008; Van der Riet, Good, Higgins & Sneesby, 2009). Breier-

Mackie och Newell (2002) påpekar i sina slutsatser att många sjuksköterskor har erfarenhet av 

svårigheter kring avslutandet av en insatt behandling som ibland lett till ett förlängt lidande 

för patienten. De menar att när de kliniska besluten ska fattas omkring den symboliskt laddade 

parenterala nutritionen kan etiska frågeställningar framkallas och konflikt mellan etiska 

principer skapas (Breier-Mackie & Newell, 2002).  I Tsaloglidou, Rammos, Kiriklidis, 

Zourladani, Matziaris (2007) litteraturöversikt beskrivs hur olika etiska principer har 

inflytande på beslutsprocessen. Enligt Fine (2006); Ferrie (2006) är etiska principer 

riktmärken för människans handlande. De mest kända principerna är godhetsprincipen, icke-

skadaprincipen, autonomiprincipen och rättviseprincipen. De är enligt Fine (2006) inte tydliga 

och specifika handlingsregler utan anger en mer generell inriktning för hur man ska handla. 

Dessa principer kan ibland komma i konflikt med varandra och då uppstår etiska dilemman 

(Fine, 2006). Boyd (2005) poängterar att de etiska principerna inte ger problemlösare i sig 

men kan få igång en etisk diskussion. Resultatet visar att distriktssköterskorna kände sig 

ensamma och otillräckliga och ibland ställdes inför etiska omvårdnadsproblem i vården kring 

dessa patienter. Stöd i form av en strukturerad handledning där distriktssköterskor ges 

möjlighet att diskutera och reflektera över de etiska principerna skulle möjligen kunna minska 

deras otillräcklighets- och ensamhetskänsla.

I Tsaloglidou et al. (2007) litteraturöversikt framkommer det att sjuksköterskan har en 

framträdande roll i beslut och bedömning av patienter med näringsstöd eftersom de jobbar 

nära patienten och ser förändringar i allmäntillståndet. Detta bekräftas av resultatet där 

distriktssköterskorna upplevde en känsla av otillräcklighet på grund av att de ofta var 

ensamma med sina bedömningar och att de var rädda att göra misstag. Tsaloglidou et al. 

(2007) menar att för att sjuksköterskorna ska bli tryggare i sin roll är det viktigt att det finns 

en bra kommunikation mellan inblandade vårdgivare. Jonkers-Schuitema (2004); Tsaloglidou 

et al. (2007) påpekar att beslut rörande parenteral nutrition ska komma från en erfaren grupp 

med helhetssyn på för- och nackdelar. Känslan av ensamhet och otillräcklighet kunde också 
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härledas till att en plan för uppföljning och utvärdering oftast saknades. Både Holmes (2010a) 

och Jonkers-Schuitema (2004) betonar att en plan vid insättning av parenteral nutrition är 

nödvändig för regelbunden uppföljning och utvärdering. Uppföljning och utvärdering bör ske 

antingen efter förutbestämda tidsintervaller eller i takt med förändringar i patientens tillstånd 

(Bachmann et al., 2003).

    

Fuhrman och Herrmann (2006) menar att beslutet att sätta in parenteral nutrition måste vara 

en avvägning mellan fördelar respektive nackdelar med utgångspunkt från patientens 

upplevelse och livskvalitet. Fuhrman och Herrmann (2006); Planas och Camilo (2002) 

framhåller också vikten av att ha en regelbunden utvärdering för att förebygga att 

nutritionsbehandlingen blir en källa till obehag för patienten. Planas och Camilo (2002) menar 

att de fyra etiska principerna bör användas som stöd för personal i beslut om huruvida 

parenteral nutrition ska användas eller inte. De framhåller att många dilemman i 

beslutsprocessen vid parenteral nutrition skulle kunna undvikas om patienten och de 

närstående regelbundet deltog i diskussionerna och besluten. De anser vidare att det är etiskt 

lämpligt att tidigt i processen ta upp och diskutera den parenterala nutritionens begränsningar 

med patient och närstående (Planas & Camilo, 2002). Erfarenhet beskrevs av 

distriktssköterskorna som en faktor som minskade känslan av ensamhet och otillräcklighet då 

det gav en fingertoppskänsla och gav mod att ta svåra diskussioner. Betydelsen av erfarenhet 

framkommer i Wallerstedt och Andershed (2007) studie där de poängterar att varje möte med 

patient och närstående ger ovärderlig erfarenhet och kunskap för sjuksköterskorna som 

kommer till nytta i andra patientkontakter. Vidare beskriver de att de dagliga kontakterna med 

de dessa patienter även bidrog till att utveckla deras kunskap och deras känsla av trygghet i 

professionen, samt styrka att anta utmaningar. Erfarenheter av palliativ vård gav 

sjuksköterskorna en större insikt och medvetenhet om livsfrågor (Wallerstedt & Andershed, 

2007).

Distriktssköterskorna beskrev att de ofta möttes av frågor och reaktioner från närstående i 

synnerhet när det närmade sig det stadium då den parenterala nutritionen skulle avslutas. 

Fuhrman och Herrmann (2006) beskriver att beslut kring parenteral nutrition kan följas av 

konflikter i familjen och kopplar det till den ängslan som närstående kan uppleva omkring att 

den sjuke kan svälta ihjäl utan parenteral nutrition. Erfarenheten bland distriktssköterskorna 

var att en god relation till patient och närstående kunde ha en stor betydelse och underlättade 

processen kring diskussionen om att avsluta tillförsel av parenteral nutrition. I en studie av 
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Wright (2002) beskrivs utvecklandet av en relation mellan distriktssköterskan och patienten 

som fundamental, en grund för förståelse och en förutsättning för vården. Mok och Chiu 

(2004) beskriver hur relationen mellan sjuksköterska och patient ger en trygghet och hur 

sjuksköterskan kan bli en del i familjen. Mok och Chiu (2004) visar på att relationen kan 

utvecklas till att sjuksköterskan blir en förespråkare för patienten och får en medlande 

funktion gentemot familjemedlemmar och annan vårdpersonal. Fuhrman och Herrmann 

(2006) menar att önskemål från patient och närstående måste respekteras och det kan enligt 

resultatet i denna studie innebära att distriktssköterskorna ibland måste göra kompromisser i 

frågan om när den parenterala nutritionen skulle avslutas för att minska de närståendes 

våndor. Distriktssköterskorna beskrev också att de fick balansera mellan att vara en trygghet 

för patient och närstående och att vara den som inkräktade i hemmet och påminde om 

sjukdom. Orrevall, Tishelman och Permert (2005) beskriver i deras studie att trots att de 

regelbundna besöken från hemsjukvårdsteamet för att koppla och ta bort dropp uppenbart 

påverkade familjelivet, upplevdes besöken som positiva. Vidare beskrevs i deras studie 

besöken som en slags avlastning för anhöriga då ansvaret för den parenterala nutritionen 

delades med hemsjukvårdsteamet. Dessa erfarenheter bekräftas även i denna studie där 

distriktssköterskorna upplevde att deras regelbundna besök lyfte ansvar från de närstående 

och var ett stöd för dem.

Metoddiskussion

Denna studie genomfördes som en intervjustudie med kvalitativ ansats. Dataanalysen 

genomfördes med hjälp av tematisk innehållsanalys för att kunna belysa det insamlade 

materialet med en tolkande ansats (jmf Elo & Kyngäs, 2008). Den underliggande meningen i 

kategorierna lyftes fram och beskrevs i ett tema som representerade det latenta innehållet (jmf 

Graneheim & Lundman, 2004). För att uppnå trovärdighet i studien användes begreppen 

tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet (jmf Graneheim & Lundman, 2004). 

Begreppet tillförlitlighet handlar enligt Polit och Beck (2004, s. 430) om hur väl data och 

analysprocess överensstämmer med studiens syfte.  I denna studie har en noggrann 

beskrivning av deltagare, datainsamling och analysprocess gjorts för att möjliggöra för läsaren 

att följa studiens alla steg och därmed kunna bedöma studiens styrka respektive begränsningar 

(jmf Graneheim & Lundman, 2004). I denna studie har båda författarna läst igenom samtliga 

intervjuer var och en för sig. Därefter har textenheter som svarat mot syftet tagits ut från 

intervjutexterna först enskilt av författarna därefter tillsammans. De uttagna textenheterna har 
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jämförts och diskuterats till dess att enighet uppnåtts om vilka textenheter som skulle tas med. 

I denna studie har författarna för att öka tillförlitligheten i resultatet gått tillbaka och läst 

originaltexten under hela analysarbetet för att säkerställa att data inte förlorat sitt 

sammanhang. För att ytterligare öka tillförlitligheten i resultatet har citat från intervjuerna 

presenterats under varje kategori (jmf Graneheim & Lundman, 2004). 

För att öka pålitligheten till studien genomfördes och skrevs de tolv intervjuerna ut under 

loppet av tre veckor. Efter varje intervju diskuterade och reflekterade författarna gemensamt 

över intervjuns innehåll. Graneheim och Lundman (2004) menar att forskarens beslut kan 

ändras under analysens gång, detta är särskilt viktigt att beakta när datainsamlingen sker 

under lång tid och när man har ett stort material. Forskaren får efter hand nya insikter i 

fenomenet som studeras och risk finns att det uppstår inkonsekvens under datainsamlingen. I 

denna studie har författarna ingående diskuterat varje steg i analysprocessen och gemensamt 

kommit fram till de slutgiltiga kategorierna. Handledaren som har stor erfarenhet av den 

använda metoden har under hela processens gång varit insatt och gett stöd under arbetet med 

studien. Seminarium har hållits där andra studenter och handledare fick ta del av analysarbetet 

och ge synpunkter och kommentarer så kallad peer diskussion. Detta gjordes för att 

säkerställa kvaliteten på analysarbetet (jmf Graneheim & Lundman, 2004).

För att underlätta överförbarheten  i denna studie har deltagare, urvalskriterier, datainsamling 

och analysprocess noggrant beskrivits. Deltagarna har beskrivits utan att deras identitet eller 

arbetsplats framkommit. För att underlätta replikation av studien har analysprocessens olika 

steg noggrant beskrivits och intervjuguiden bifogats. Vid litteraturgenomgång framkommer 

att andra studier under liknande förhållanden kommit fram till resultat som överensstämmer 

med denna studie, vilket skulle kunna stärka överförbarheten (jmf Graneheim & Lundman, 

2004). 

Eftersom författarna i sin profession av och till samarbetar med deltagarna, fanns risk för viss 

påverkan på deltagandet i studien. För att minimera den risken överlät författarna 

rekryteringen av deltagare till studien åt enhets-/verksamhetscheferna. Författarna var dock 

medvetna om och beaktade att det kan finnas ett underliggande tryck om att delta i studien då 

den godkänts av deras närmaste chef. Som författare har vi varit medvetna om vår 

förförståelse och försökt att använda den. Vi har eftersträvat att vara sanna mot datamaterialet 

och så långt som möjligt försökt att undvika att påverka deltagarna och analysen. Samtidigt 
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har vi också försökt använda vår kunskap inom området för att kunna fördjupa förståelsen av 

vad distriktssköterskorna berättade (jmf Graneheim & Lundman, 2004). För att balansera 

dessa två förhållningssätt har vi hela tiden gemensamt diskuterat våra tolkningar. En 

intervjuguide användes för att båda författarna skulle ha en bas att utgå ifrån under 

intervjuerna. Ingen av författarna har någon större vana att genomföra semistrukturerade 

intervjuer men har i sitt yrke vana av att samtala i mer eller mindre strukturerade former med 

patienter exempelvis vid smärtanalyser. Intervjuerna delades upp och författarna utförde 

hälften vardera. Diskussioner fördes om för- och nackdelar med detta men författarna kom 

fram till att det skulle kunna uppfattas som ett överläge om båda deltog och därmed kunna 

inverka negativt på deltagaren. Författarna och deltagarna hade en yrkesmässig relation till 

varandra vilket kan ha medfört positiva och negativa faktorer. Den yrkesmässiga relationen 

skulle kunna öka förutsättningen för deltagarna att känna sig avspända under 

intervjusituationen medan möjligheten I vår studie ingick 12 distriktssköterskor. Vi bedömde 

att vi fick en god mättnad och variation i materialet och att det insamlade materialet var 

homogent.till öppenhet och ärlighet från deltagarnas sida kan ha begränsats (jmf Polit & 

Beck, 2004, s. 308).

Slutsats

Studien genomfördes för att få ökad kunskap om, samt förståelse för distriktssköterskans 

upplevelser av att vårda patienter med parenteral nutrition i palliativ vård. Resultatet belyser 

att distriktssköterskorna känner sig ensamma med stort ansvar i vården av dessa patienter. 

Stöd i form av organiserad handledning och stöd genom upprättande av en individuell plan för 

den parenterala nutritionen skulle kunna underlätta deras arbete och minska känslan av 

ensamhet med ansvar. Ett upprättande av plan i samband med insättningen av den parenterala 

nutritionen för att tydliggöra målsättning, utvärdering och kommande utsättning skulle kunna 

vara ett stöd för distriktssköterskan och stärka henne i sin roll som vårdare. En plan skulle 

även kunna vara till stöd för patient och närstående genom att tydliggöra målet för den 

parenterala nutritionen. Den parenteral nutritionens betydelse skulle på så vis kunna 

förtydligas för patient och närstående och möjligen kunna minska våndan i samband med 

utsättning. Om distriktssköterskan genom upprättande av plan samt stöd kunde stärkas i sin 

roll skulle detta kunna leda till att den parenterala nutritionen avslutades när den inte längre 

var till gagn för patienten och därmed minska lidande och vånda. Fler vetenskapliga studier 

inom området behövs dels för att få en ökad förståelse för distriktssköterskornas situation men 

även för att öka förståelse för patient och närståendes upplevelser.
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 Bilaga 1

Luleå tekniska universitet
Institutionen för hälsovetenskap
Avdelningen för omvårdnad

Förfrågan om genomförande av intervjustudie
Distriktssköterskan har en viktig roll i vården av palliativa patienter i hemmet och kan ibland 
möta patienter som har parenteral nutrition i sen palliativ fas. Författarna skulle vilja studera 
distriktssköterskors erfarenheter och upplevelse av att vårda patienter som får parenteral 
nutrition i sen palliativ fas. Författarna önskar få möjlighet att intervjua 8- 10 
distriktssköterskor inom primärvården och få höra deras erfarenheter och upplevelser genom 
en bandad intervju. Intervjun beräknas ta 30 minuter upp till en timme och önskas ske under 
deltagarnas arbetstid. 

Till detta behöver författarna ditt godkännande som enhets-/verksamhetschef och även din 
hjälp att välja ut lämpliga deltagare. Inklusionskriterierna är distriktssköterskor som under den 
senaste 12-månadersperioden vårdat patienter med parenteral nutrition i sen palliativ fas. 
Detta för att kunna delge sina erfarenheter och upplevelser av hur det är att vårda dessa 
patienter. 

Eftersom dessa distriktssköterskor kan vara personer som är kända av författarna vore vi 
tacksamma om du kunde dela ut förfrågningsbrevet och svarsblanketten, för att få ett så 
frivilligt deltagande som möjligt. Resultaten av studien kommer att ligga till grund för en 
uppsats som presenteras på D-nivå vid Luleå tekniska universitet, Institutionen för 
hälsovetenskap, hösten 2011. Materialet finns därefter publicerat på Luleå 
universitetsbibliotek/LRC. Länk till biblioteket: http://www.ltu.se/ltu/lib 

Vid frågor om studien kontakta någon av följande personer:

Studenter:  Handledare:

RoseMarie Imoni
Solveig Holmdahl Stefan Sävenstedt
Palliativa rådgivningsteamet Luleå Tekniska universitet
Piteå älvdals sjukhus Institutionen för hälsovetenskap
Tel: 0911-750 33 stefan.savenstedt@ltu.se
rosbli-6@student.ltu.se  
solhol-5@student.ltu.se

Författarna kommer att kontakta dig personligen inom den närmaste veckan för uppföljning
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Luleå tekniska universitet Bilaga 2a
Institutionen för hälsovetenskap
Avdelningen för omvårdnad

Förfrågan om deltagande i intervjustudie
Distriktssköterskan har en viktig roll i vården av palliativa patienter i hemmet och kan ibland 
möta patienter som har parenteral nutrition i sen palliativ fas. Författarna skulle vilja ta del av 
dina erfarenheter och upplevelser av att vårda patienter som får parenteral nutrition i sen 
palliativ fas genom en intervju. Du har valts ut som eventuell deltagare då du inkluderats i 
studien eftersom du har erfarenhet av detta i ditt arbete.

Om du bestämmer dig för att delta i studien kommer du och en av författarna att träffas för en 
intervju vid ett tillfälle under våren 2010. Intervjun beräknas ta 30-60 minuter och ske under 
din arbetstid. Du kommer att få svara på frågor utifrån ett frågeformulär. Intervjun kommer att 
spelas in på band och därefter skrivas ner som en text. Allt material som samlas in kommer att 
förvaras inlåst och användas på ett sådant sätt att ingen obehörig kommer att kunna identifiera 
att det är just du som deltar i studien. Endast författarna och handledaren kommer att ha 
tillgång till materialet. I samband med att resultatet redovisas för övriga studenter eller andra 
officiella sammanhang kommer alla uppgifter som kopplas samman med dig att vara 
borttagna eller ändrade. När studien har blivit godkänd och publicerad, kommer all data 
rörande studien att raderas och förstöras. 

Det är viktigt att du vet att du när som helst kan välja att avbryta ditt deltagande i studien utan 
att förklara varför. Alldeles oavsett om du väljer att delta eller inte kommer det inte att 
påverka ditt arbete.

Resultaten av studien kommer att ligga till grund för en uppsats som presenteras på D-nivå 
vid Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, hösten 2011. Materialet finns 
därefter publicerat på Luleå universitetsbibliotek/LRC. Länk till biblioteket: 
http://www.ltu.se/ltu/lib 

Vid frågor om studien kontakta någon av följande personer:

RoseMarie Imoni, student Handledare:
Solveig Holmdahl, student Stefan Sävenstedt
Palliativa rådgivningsteamet, Piteå älvdals sjukhus Luleå Tekniska universitet
Tel: 0911-750 33 Institutionen för hälsovetenskap
rosbli-6@student.ltu.se stefan.savenstedt@ltu.se 
solhol-5@student.ltu.se
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 Bilaga 2b

Luleå tekniska universitet
Institutionen för hälsovetenskap
Avdelningen för omvårdnad

Svarsblankett
Om du är intresserad och tackar ja till att delta, skriv under svarsblanketten och skicka in den 
med bifogat svarskuvert

Jag är villig att delta i studien

Jag vill bli kontaktad för mer information

Din underskrift innebär att du har fått information om vad ett deltagande innebär och är villig 
att delta i studien, samt att du får kontaktas för att bestämma tid och plats för intervjun.

Ort och datum Namn

_________________________ ___________________________________

Telefonnummer:

_________________________

E-postadress:

_____________________________________ 

Du kan även lämna ditt medgivande via e-post om så önskas.

Solveig Holmdahl e-post solhol-5@student.ltu.se
RoseMarie Imoni, e-post rosbli-6@student.ltu.se

Författarna kommer att kontakta dig personligen inom den närmaste veckan för uppföljning
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Luleå tekniska universitet Bilaga 3
Institutionen för hälsovetenskap
Avdelningen för omvårdnad

Intervjuguide

Syfte
Distriktssköterskors upplevelser i samband med parenteral nutrition hos patienter i sen 
palliativ fas

Berätta om din erfarenhet av att arbeta med patienter med parenteral nutrition i hemmet
- Berätta om en speciell situation eller händelse
- Berätta om något som du upplevde som svårt. 
- Berätta om något du upplevde som positivt.
- Hur upplever du beslutsprocessen kring nutritionsbehandling på dessa patienter
- Beskriv vilket stöd du fick i ditt arbete
- Berätta om den dialog du fört med närstående, patienten själv, annan personal

Följdfrågor:
- Beskriv
- Berätta mera
- Kan du ge exempel
- Hur menar du då
- Hur kändes det

Bakgrundsinformation:
- Ålder
- Hur många år har du arbetat som distriktssköterska
- Erfarenhet av palliativ vård
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