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Sammanfattning  Sväljsvårigheter uppstår hos individer med avancerad 

form av demens som en del av sjukdomsprocessen. 

Det ställer krav på hälso- och sjukvården att bemöta 

dessa symtom när individen själv saknar den 

kognitiva förmågan att fullt hävda sin autonomi 

avseende nutritionsbehandling. Frågan om 

sondnäring via sond eller PEG är en adekvat 

behandling för dessa patienter aktualiseras. Även om 

det rent utav är ett övergrepp och omvårdnaden 

istället bör ta en palliativ riktning. Sjuksköterskan 

betraktar ofta sin kunskap inom området som egna 

personliga preferenser och inte något som kan 

hänvisas till i ett kliniskt vårdsammanhang. Syftet 

med denna studie var att utforska sjuksköterskans 

etiska medvetenhet kring administrering av 

sondnäring till individer med avancerad form av 

demens. Studien genomfördes utifrån en kvalitativ 

design med en empiriskt utformad intervju, en 

litteraturöversikt samt en etisk analys utifrån 

sjuksköterskans möjliga handlingsalternativ i 

beslutandeprocessen. Slutsatser av denna studie 

består till en del av att sjuksköterskan bör agera som 

advokat för individens upplevda bästa och önskemål, 

ej stödja läkares beslut om administrering av 

sondnäring till dessa patienter samt bidra till en 

värdig död inom den palliativa domänen för 

individen med minsta möjliga lidande som resultat.
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Abstract  Swallowing difficulties occur as a part of the disease 

process in individuals with advanced dementia. 

Demands is set on the healthcare-staff to meet with 

these symptoms when the individual due to loss in 

cognitive function, lack a complete ability to claim 

autonomy regarding nutritional treatment. The issue 

arises regarding enteral feeding by PEG or NG-tube 

as a viable treatment option for these patients. Even 

if it is an encroachment and that the care instead 

should be performed from a palliative point of view. 

Registered nurses view their knowledge within the 

area as personal preferences that they cannot refer to 

in a clinical setting. The aim of this study was to 

explore the nurse´s ethical awareness regarding 

enteral nutrition to individuals with advanced 

dementia. The study was conducted from a 

qualitative approach with an empirical interview, a 

literature review and an ethical analysis concerning 

the nurse’s possible actions’ in the decision making-

process. Conclusions of this study consists to a part 

of that the nurse should act as the patient’s advocate 

regarding from what’s perceived to be the best for 

the patient and the patient’s wishes. Also, not 

supporting the doctor’s decision of tube feeding to 

these patients’  and to contribute to a dignified death 

within the palliative domain, with least possible 

suffering as a result 
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Inledning 
 

Äldre individer som lider av demenssjukdom har svårigheter att tillgodose sitt närings- och 

vätskebehov (Lubart, Leibovitz & Habot, 2004). Inom sjukvården ökar andelen individer med 

demenssjukdom med samtidiga ät- och sväljsvårigheter (Parker & Power, 2013). Detta faktum 

kan relateras till förekomst av orofaryngeala sväljningssvårigheter, dysfagi, samt att individen 

har nedsatt förmåga till att samarbeta med andra människor som en individ i behov av vård 

(Lubart et al., 2004). Ät- och sväljsvårigheter ses vanligen i det senare stadiet av 

demenssjukdomen (Parker & Power, 2013) och är ett tecken på att en neurodegenerativ 

process har påbörjats (American Geriatrics Society Ethics Committee and Clinical Practice 

and Models of Care Committee [AGS], 2014). I takt med att demenssjukdomen fortskrider så 

förlorar även individen successivt förmågan att äta och delta vid måltid (Sidenvall, 2007 

oktober). Tillförsel av näring via nasogastrisk sond eller Perkutan Endoskopisk Gastrostomi 

[PEG] är en värdefull del av nutritionsbehandling när en individ saknar tillfredställande 

sväljförmåga och bedöms ha rehabiliteringspotential på området (Amella, 2003; Hoefler, 

2000). Sondnäring till individer med långt framskriden demenssjukdom är diskutabelt 

(Amella, 2003; Candy, Sampson & Jones, 2009; Cleary, 2007; Lubart et al., 2014; Parker & 

Power, 2013) och är mycket kontroversiellt ur både en laglig och etisk synpunkt (Candy et al., 

2009). Det är något som skapar debatt på nationell såväl som internationell nivå. När 

individen själv inte kan besluta eller förstå anledning till nutritionsbehandling så skapar det 

komplexa situationer om sondnäringens vara eller icke vara (Westergren, 2003b). Det 

existerar en rädsla om att dödsorsaken för individen med demenssjukdom ska utgöras av 

svält, denna rädsla kan föranleda behandling med sondnäring trots att det inte är motiverat 

(Amella, 2003; Candy et al., 2009.). Sondnäring är en medicinsk behandling (AGS, 2014) 

som även kan administreras ur premissen att näring och vätska har en betydande del i flertalet 

kulturer samt är ett sätt att visa omsorg från givarens sida (Amella, 2003; May, 2012). 

Närstående till individen med demenssjukdom kan önska behandling med sondnäring utifrån 

samma preferens, tillhandahållandet av mat och vätska är ett tecken på kärlek (Hoefler, 2000; 

May, 2012). Näringens och vätskans betydande del för individen brukas som en förevändning 

för att initiera behandling med sondnäring (Amella, 2003.).  I kontrast mot detta användes 

sondnäring ibland som tortyrmetod förr i tiden när en individ hungerstrejkade, vilket förekom 

bland annat under Förintelsen.  

Tillförsel av näringsämnen såväl som vätska på en konstgjord väg är en form utav 

behandling och som sådan så kan även den behandlingen avslutas (Hoefler, 2000). Många 
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individer med långt framskriden demens har inte klargjort för sina närstående om deras 

önskemål om sin nutritionsbehandling i avseendet om de önskar erhålla sondnäring eller ej. 

Det är vid dessa situationer upp till hälso- och sjukvårdspersonal samt närstående till 

individen att besluta om sondnäring ska administreras (Dharmarajan, Aparanji & Pitchumoni, 

2012; Hoefler, 2000; Parker & Power, 2013). Uppfattningar existerar bland sjuksköterskor att 

nutritionsbehandling med sondnäring är ett sätt förlänga individens överlevnad samt ger 

nutritionsmässiga fördelar (Lopez, Amella, Mitchell & Strumpf, 2010). De risker som 

existerar underskattas och kunskapsunderlaget om detsamma är bristfälligt. Sjuksköterskor 

betraktar sina kunskaper inom ämnet som om de vore personliga preferenser och inte något 

som går att hänvisa till i ett kliniskt vårdsammanhang (ibid.).  

 

Bakgrund 
 

Demens 
 

160 000 personer är drabbade av demens i Sverige och varje år får 24 000 individer sin 

diagnos (Socialstyrelsen, 2016). Det finns flera olika former av demens som alla påverkar 

neuronen i hjärnan (Statens beredning för social och medicinsk utvärdering [SBU], 2008a) 

och i takt med att neuronen dör så påverkas individens kognitiva förmågor samt 

minnesfunktioner. Utöver det påverkas även en rad psykiska funktioner hos individen och 

förändringar i beteende uppstår (Socialstyrelsen, 2010; Socialstyrelsen, 2016). Den funktion 

som finns längst kvar hos individen är förmågan att äta (Westergren, 2003b).  I USA har 

National Hospice Organization valt att benämna demens som en sjukdom som leder till 

döden (Amella, 2003).  

I Sverige kan diagnosen demens först ställas efter en basal respektive utvidgad 

demensutredning, individen måste gå igenom båda utredningarna (Socialstyrelsen, 2010; 

Socialstyrelsen, 2016). Den mest förekommande diagnosgruppen av demens är Alzheimers 

sjukdom. Andra vanliga former är Lewy Body, vaskulär form av demens, demens som 

orsakas av Parkinsons sjukdom samt samtidig förekomst av vaskulär demens och Alzheimers 

sjukdom (Socialstyrelsen 2016). Undergrupperingen bestämmer vilka symtom som är mest 

framträdande. Socialstyrelsen (2016) delar in demenssjukdomen i mild, måttlig och svår 

demenssjukdom. I början av sjukdomen anses den vara mild eftersom individen klarar sig 

utan större hjälp från samhällets omsorg. Måttlig blir demenssjukdomen när individen inte 
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längre klarar av aktiviteter i daglig livsföring utan behöver samhällets assistans med detta. 

Slutligen innebär svår demenssjukdom att individen i stor utsträckning inte längre kan sköta 

om den egna personen (ibid.). I denna studie benämns svår demenssjukdom med termerna 

långt framskriden eller avancerad. 

En rad svårigheter rörande själva ätandet och måltidssituationer medföljer 

demenssjukdomen (Westergren, 2003b). Individen kan inte längre särskilja mellan olika 

sinnesupplevelser såsom hunger och törst och har svårt att bedöma vad som är möjligt att äta 

respektive det som är oätligt. 

 

Sväljning vid demens och administreringssätt för sondnäring 
 

Sväljning sker i fyra faser och kräver ett friskt nervsystem, både sensoriskt och motoriskt 

(Parker & Power, 2013). Vid demens är nervsystemen påverkade vilket förhindrar en normal 

sväljning i senare stadier av sjukdomen. Det är dock alltid av yttersta vikt att nogsamt utreda 

bakomliggande orsaker till de sväljsvårigheter som föreligger hos individen (AGS, 2014; 

Parker & Power, 2013). Strukturer i mun, struphuvud, matstrupe och svalget samverkar 

tillsammans med andningen för att få till stånd en normal sväljning (Parker & Power, 2013).  

Vid avancerad form av demens inverkar även reflexer och på så sätt försvårar 

måltidssituationen (Cleary, 2007). Reflexerna utgörs av sugreflexen, reflex härrörande från 

näsan samt bettreflexen och förekommer oftast vid de första tuggorna. Sensoriska nerver i 

läppar och tunga utlöser reflexerna och skapar rörelser i ansikte och mun. Reflexerna kan bli 

föremål för misstolkning att individen motsätter sig måltidssituationen (ibid.). När en individ 

saknar tillfredställande sväljning så kan näring tillföras på konstgjord väg (Hoefler, 2000). 

Parenteral näring som täcker hela näringsbehovet kan tillföras individen i infusionsform i 

centrala vener. Individen kan också erhålla näring direkt i mag- och tarmkanalen genom 

antingen PEG eller via nasogastrisk sond (Faxén Irving, 2016; Hoefler, 2000). Den 

förstnämnda opereras in via buken i magsäcken eller övre delen av tarmen medan den 

sistnämnda går genom näsan, ner via svalget och matstrupen och mynnar slutligen ut i 

magsäcken. Den nasogastriska sonden är oftast en lösning på kort sikt och bör ej sitta mer än 

två till tre veckor (Cleary, 2007). PEG i sin tur uppfyller ändamålet för långtidsbehandling. En 

nasogastrisk sond orsakar ofta irritation lokalt och ger upphov till en smärtsam upplevelse för 

individen vid insättandet (Amella, 2003; Cleary, 2007; Hoefler, 2000). Insättning av PEG 

medför bland annat blödningsrisk då det är ett kirurgiskt ingrepp (Cleary, 2007; Sanders, 
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Leeds & Drew, 2008). Därutöver tillkommer även risk för diarréer (Cleary, 2007; Sanders et 

al., 2008), infektion i operationsområdet (Cleary, 2007) såväl som peritonit, perforation och 

illamående vid matning (Sanders et al., 2008). 

Aspiration av mat och vätska är en överhängande risk vid sväljsvårigheter (Cleary, 2007; 

Lubart et al., 2004; Ribeiro Salomon & Carvalho Garbi Novaes, 2014) och kan leda till 

aspirationspneumoni (Cleary, 2007). Detta faktum motiverar ofta beslut om att initiera 

långvarig behandling med sondnäring till individer (Lubart et al., 2004). Aspiration kan även 

ske vid tillförsel av sondnäring via nasogastrisk sond (Ribeiro Salomon et al., 2014), dock 

minskar risken istället vid administrering via PEG. Det är dock viktigt att den medföljande 

risken för trycksår förhindras genom noggrann övervakning och uppföljning av individen från 

det multidisciplinära teamet. Andra negativa följder av sväljningssvårigheter hos individer 

med demens utgörs av risk för kvävning, undernäring och att de drabbas utav uttorkning 

(Cleary, 2007; Tabloski, 2014). 

 

Autonomi och integritet 
 

Autonomi är ett begrepp som tillhör medicinsk etik (Statens medicinsk-etiska råd [SMER], 

u.å.a) och har betydelsen av självbestämmande. En individ kan inte bli påtvingad en 

medicinsk behandling om individen inte önskar densamma. Ett led i individens 

självbestämmanderätt utgörs av att tacka nej till erbjuden behandling (ibid.). Regeringsformen 

(SFS 2014:1385) är en utav Sveriges grundlagar och uttrycker att individers goda hälsa ska 

främjas samt att fysiologiska ingrepp ej får utövas på en individ om det ej är frivilligt. När en 

individ tvingas genomgå medicinska åtgärder som individen ej gett sitt uttryckliga samtycke 

till så kränks individens integritet (SMER, u.å.d). Det finns både en psykisk såväl som fysisk 

dimension av integriteten. Åsikter och värderingar är en del av den psykiska integriteten och 

när dessa åsidosätts så blir individens integritet kränkt. Detsamma gäller vid fysiska ingrepp 

som påverkar den fysiska integriteten, men andra ord individens kropp (ibid.). Hos individer 

med avancerad demens föranleder nasogastrisk sond ofta fysiska begränsningsåtgärder för att 

förhindra att individen drar ut sonden som ofta upplevs som ett skrämmande föremål (Amella, 

2003; Hoefler, 2000.). Frihetsberövande av individer i någon form får ej förekomma vid 

avsaknad av skyldighet till brott enligt Regeringsformen (SFS 2014:1385).  Hälso- och 

Sjukvårdslag (SFS 1982:763) reglerar i sin tur individens rättighet till att erhålla hälso- och 

sjukvård som genereras ur respekt för både individens förmåga till självbestämmande samt 
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upplevelse av värdighet.  Informerat samtycke och autonomi går hand i hand (SMER, u.å.c). 

En individ som ej har tillräckliga kunskaper om vilka följder ett beslut kan tänkas få, kan ej få 

till stånd ett informerat samtycke. Enbart förmedling av information rörande beslutets olika 

beståndsdelar är inte tillräckligt, individen måste även ha förmåga till att begripa såväl som ta 

till sig informationen som förmedlats. När dessa kriterier är uppfyllda så kan ett informerat 

samtycke genereras från individens sida. När ett beslut är informerat har individen även ett 

moraliskt ansvar över själva beslutet (ibid.). 

Autonomi är av yttersta vikt i beslutsfattande om sondnäring till individer med en 

avancerad form av demens (AGS, 2014). Vårdgivare ska se till individuella önskemål såväl 

som att tillhandahålla information som medför informerade och autonoma beslut. De ska ej 

heller tvinga på någon enskild individ, närstående eller vårdanställd, att administrera eller 

besluta om sondnäring mot den enskilda individens önskemål (ibid.).  Förutsatt att den 

enskilde individens hävdande av autonomi inte ger avkall på andra människors autonomi så är 

den riktig och anses få förekomma (SMER, u.å.a). Autonomin hos individen som är sjuk kan 

främjas genom att individen får möjlighet att upprätta avancerade direktiv under tidigt skede i 

sin demenssjukdom (Candy et al., 2009). 

 

Etiska utmaningar vid vård av personer med demens 
 

Svenska Nationalencyklopedin [NE] (u.å.) väljer att benämna etik som ” av grekiska ēthikoʹs 

’som har att göra med karaktären’, ’moralisk’”, (citat från; www.ne.se/uppslagsverk/ 

encyklopedi/l%C3%A5ng/etik). Enligt Svensk sjuksköterskeförening [SSF] (2016) innebär 

etiskt handlande för sjuksköterskor en process av lärande. Processen sker inom 

sjuksköterskans vårdarbete på ett socialt såväl som personligt plan. Alla människor är lika 

värda och hälsa för patienten utgör målet inom omvårdnad. En rad värden ska respekteras i 

vård- och omvårdnadsarbetet med patienten, däribland autonomi, värdighet, sårbarhet likväl 

som integritet. De svenska sjuksköterskornas fackförbund Vårdförbundet (2016) 

exemplifierar professionellt etiskt agerande utifrån de yrkesetiska koder som finns etablerade 

samt Vårdförbundets egen stadga. De syftar tillsammans till att både bibehålla kunskap och är 

ett sätt att stärka professionens identitet likväl som förtroende för densamma (ibid.). Inom 

hälso- och sjukvården kan etisk medvetenhet praktiseras genom enskild reflektion över sitt 

eget handlande då en människa alltid tenderar att vilja uppnå något med sitt agerande och med 

fördel kan reflektera över sina bakomliggande motiv (SSF, 2016). Dock finns det även 
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handlingar som sker på rutin och ej nödvändigtvis behöver ha något bakomliggande motiv. 

Vårdpersonal kan även träffas i grupp och diskutera utifrån etiska frågeställningar och 

värdegrunden för verksamheten, bland annat under i på förhand bestämda etikronder. En 

värdegrund säkerhetsställer att en personalgrupp arbetar utifrån samma etiska plattform och 

risken att en enskild individ blir kränkt, reduceras avsevärt (Vårdförbundet, 2016). På en 

arbetsplats kan även en individ utses till ett etikombud för just den enheten (SSF, 2016.). Vid 

vissa situationer är yrkesetiken det centrala inom hälso- och sjukvården då rätt till vård utgör 

en av de mänskliga rättigheterna och placerar sig framför lagar och regler. Alla människor har 

rätt till vård på lika villkor (Vårdförbundet, 2016.). 

I en debattartikel från Dagens Nyheter (Asp, Wiklund Gustin, Almerud Österberg, 

Hörberg, Lindberg & Palmér, 5 maj, 2017) diskuterar en rad forskare i vårdvetenskap varför 

så många sjuksköterskor väljer att lämna sitt yrke i dagens Sverige och det faktum att deras 

kompetens ej tas till vara. De menar att när sjuksköterskor inte känner att de kan ge en fullgod 

vård till individen som är patient så skapas samvetesstress hos sjuksköterskan som i 

förlängningen kan leda till att de väljer att ge upp sitt yrke. 

När en individ drabbats av demens är sjuksköterskan den person som utgör en länk mellan 

individen och hälso- och sjukvården (Tabloski, 2014). Oavsett vilken form av vård som 

individen erhåller, bra eller dålig så kommer ett hjälpbehov uppstå att klara de allra 

vardagligaste av aktiviteter i takt med att sjukdomen fortskrider. Sjuksköterskor kan i ett tidigt 

skede vara behjälpliga för individen i utformandet av avancerade direktiv för fortsatt vård. I 

takt med att individens sjukdom fortskrider tvingas de närstående medverka till beslut om att 

antigen fortsätta med behandling som kan förorsaka lidande för individen men skjuter upp den 

förstående döden. De kan även välja att avstå från aggressiva behandlingsformer vilken kan 

innebära att döden för individen inträffar i ett tidigare skede men att individen upplever 

välbehag under tiden. Vid dessa beslut är det viktigt att de närstående erhåller stöd från hälso- 

och sjukvårdspersonalen (ibid.).  

Vid demens uppstår en rad förändringar i individens beteende med en del psykologiskt 

betingande symtom och uttryck som följd (Svenskt Demenscentrum, 2013). Individen kan 

reagera med misstänksamhet, ilska, oro, förvirring och även upprepning av beteenden, ibland 

kan tyckas helt utan orsak. Det senare med upprepning syftar till att få känna trygghet, vara 

nära någon annan människa eller enbart att trivas med tillvaron. Utmaningar ställs på 

vårdpersonal att hantera de psykiska såväl som beteendemässiga symtom som individen 

uppvisar (ibid.). Vid medelsvår och avancerad form av demens förekommer det ofta att 

individen uppvisar motstånd både fysiskt och psykiskt mot den omvårdnad som den personen 
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erhåller (Tabloski, 2014). Detta kan medföra att individen blir föremål för olika tvingande 

åtgärder samt psykiatrisk medicinering. En rad strategier kan tillämpas av sjuksköterskan 

bland annat i form av avledning för att förhindra användandet av tvång eftersom situationer 

där individen visar på motstånd skapar stress och obehag hos båda parter (ibid.). Svenskt 

Demenscentrum (2016) arbetar för att få till stånd en nollvision inom den svenska 

demensvården avseende åtgärder som praktiseras och som är tvingande för eller begränsar 

individen med demens. De har utarbetat ett utbildningspaket på uppdrag av 

Socialdepartementet. Det är ej tillåtet i svensk lag att använda tvång inom demensvården, trots 

detta praktiseras sådana åtgärder runt om i landet (ibid.). 

 

Hälso- och sjukvårdens ansvar 
 

Cleary (2007) belyser faktumet att den behandling som idag finns konstruerad avseende 

sväljsvårigheter hos individer med långt framskriden demens, kräver bland annat att individen 

ska följa instruktioner och agera utifrån det individen lärt sig, vid ett senare tillfälle under en 

måltidssituation. Det är något som inte är möjligt för dessa individer som ett resultat av deras 

demenssjukdom. May (2012) har diskuterat läkares ansvar avseende vätskebehandling samt 

enteral tillförsel av nutrition i relation till sina patienter. De patienter som avsågs hade en 

avancerad och långt framskriden demens där individen ej förväntades leva längre än ett år 

som följd av sin grundsjukdom. En meningslöshet med den medicinska 

nutritionsbehandlingen kan anses föreligga av läkaren som utifrån fem ståndpunkter kan välja 

att avstå från att inleda sådan behandling till patienten. Läkaren kan både åberopa sin 

professionella autonomi såväl som integritet. Läkaren har med sin professionella autonomi 

rätt att fatta beslut utifrån sin kunskap utan inblandning från andra parter, beslut om när 

medicinsk behandling inte är individen till nytta. Integriteten hos läkarens och dennes 

behandlingsmetoder ifrågasätts om läkaren skulle ge sitt medgivande till en behandling som 

av läkaren anses meningslös. Kritiska röster menar dock att även om läkaren anser 

behandlingen meningslös kan läkaren genom att enväldigt besluta, utöva en överdriven form 

av makt. De närstående såväl som patienten bör få säga sitt då behandlingen kan medföra 

upplevda fördelar för dem på en kortsiktig basis. Läkaren kan även avstå från behandling till 

följd av intressen från andra och tredje part såväl som organisationen läkaren verkar i 

respektive ur ett resurs- och samhällsekonomiskt perspektiv (ibid.). May (2012) betonar 

vidare att dessa intressen ej bör ligga till grund för läkarens beslut om att avstå från 
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behandling. Känslomässiga band mellan individer existerar och är en förutsättning för 

mänsklig existens, därför innebär läkares beslut att avstå från behandling mer än själva 

beslutet i sig (ibid.). Tillförsel av näring och vätska kan av läkaren uppfattas som ett sätt att 

visa omsorg av sina patienter (Hoefler, 2000). Läkaren kan därför även anse sig själv skada 

den relation som finns upprättad med patienten vid avhållande från att initiera 

nutritionsbehandling med sondnäring. Läkaren kan med andra ord grunda sitt beslut baserat 

på en felaktig uppfattning om de skyldigheter till patienter och närstående som återfinns i 

professionen (May 2012).  

Lopez et al. (2010) har undersökt legitimerade sjuksköterskors upplevelser avseende 

tillförsel av sondnäring till individer med avancerad form av demens. Sjuksköterskorna åtog 

sig ofta uppdraget att skapa kommunikationsvägar mellan behandlade läkare och de 

närstående, förmedla observationer av patienten såväl som att fungera som ett stöd åt de 

närstående i deras ståndpunkter. En neutral hållning var av yttersta vikt för sjuksköterskorna 

som inte på något sätt ämnade påverka de närståendes beslut. Många av de sjuksköterskor 

som ingick i studien upplevde sig splittrade mellan brist på kunskap, sitt etiska samvete såväl 

som obeslutsamhet i sina olika roller som ställföreträdare åt individen som att även uppfylla 

en stödjande funktion för de närstående. Det senare belyser även Amella (2003) som menar 

att sjuksköterskan också kan utgöra en rådgivande funktion för individens familj. Vid 

informationsförmedling till de närstående i studien av Lopez et al. (2010) så tenderade 

sjuksköterskorna att tala mestadels om risker med nutritionsbehandlingen. Candy et al. (2009) 

poängterar att sjuksköterskor som informerar familjer som är i stånd att fatta beslut åt en 

individ med långt gången demenssjukdom, bör känna till de risker som medföljer behandling 

med sondnäring samt att det har tveksamma effekter för individer med avancerad demens. 

AGS (2014) menar att den aktör som erbjuder vård bör erbjuda fortbildning till sin anställda 

personal i syfte att öka kunskapen om demens och dess prognos avseende påverkan på 

nutrition och individens funktionsförmåga. 

 

Syfte 
 

Syftet med denna studie var att utifrån ett särskilt fokus på sjuksköterskors perspektiv, 

utforska etiska svårigheter kring beslut om att införa sondnäring till personer med avancerad 

demens. 

Följande frågeställningar användes för att uppfylla syftet: 
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• Vilka erfarenheter och uppfattningar har sjuksköterskor kring att införa sondnäring till 

individer med långt framskriden och avancerad demens? 

• Hur ser det aktuella kunskapsläget ut avseende administrering av sondnäring till individer 

med avancerad demens, utifrån läkares och sjuksköterskors perspektiv? 

• Vilka är sjuksköterskans intressekonflikter och handlingsalternativ utifrån vägledande 

etiska principer vid beslut om sondnäring till personer med avancerad form av demens? 

 

Metod 
 

För att nå syftet valdes en kvalitativ ansats. Inom det kvalitativa forskningsförfarandet är det 

ej av särskilt stor vikt att bevisa statistiska samband, tonvikten ligger istället på varianter av 

ett fenomen, vad något betyder eller har för mening (Alvehus, 2013). Den aktuella studien 

består av tre delar som svarar mot de specifika frågeställningarna; en intervjustudie, en 

litteraturstudie och slutligen en etisk analys. 

Analys av data presenteras tillsammans med en genomgång av relevant litteratur i ämnet 

samt diskussion av detsamma, i resultat- samt diskussionsdelen av denna studie. För 

övergripande presentation av studiens resultat i full skala var god se Bilaga A. 

 

Intervjustudie 
 

I syfte att utforska sjuksköterskors erfarenheter och uppfattningar kring att införa sondnäring 

till individer med avancerad form av demens så genomfördes en intervju med 

yrkesverksamma sjuksköterskor. Intervjun genomfördes på en neurologisk inriktad 

vårdavdelning vid ett mindre sjukhus i norra Sverige vid ett tillfälle om ca ½ timme under 

våren 2017. Avsatt tid för intervjun var en timme, dock uppnåddes konsensus mellan 

informanterna efter ca 30 min. Datainsamling utgjordes av en semistrukturerad gruppintervju 

utifrån sju stycken frågeställningar som ej var kända för informanterna sedan innan (se Bilaga 

B). Intervjufrågorna konstruerades efter genomläsning av litteratur i ämnet. En kvalitativ 

intervju ämnar att detektera hur något är eller vilka egenskaper som hör dit, antingen genom 

att studera ett fenomen eller se till en individs upplevda livsvärld (Patel & Davidsson, 2011).  

Den verbala kommunikationen i en semistrukturerad intervju består av ställandet samt 

besvarandet av på förhand bestämda frågor av öppen karaktär som informanten svarar på med 

sina egna ord (Alvehus, 2013).  
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Deltagare 

Urvalet utgjordes av strategiskt urval och det innebär att viss förkunskap finns hos forskaren 

var någonstans intressant material för studien går att införskaffa (Alvehus, 2013).  

Inklusionskriterierna för informanterna för aktuell studie var att de skulle vara anställda 

sjuksköterskor vid en neurologisk vårdavdelning på sjukhus i Sverige, alternativt anställda via 

bemanningsföretag. Sjuksköterskorna skulle ha arbetat med att administrera sondnäring till 

patienter samt vårdat individer med avancerad form av demens. Sjuksköterskorna förväntades 

även ha god förståelse av det svenska språket i syfte att förhindra missförstånd av 

intervjufrågorna. Krav ålåg sjuksköterskorna i studien om minst ett års yrkeserfarenhet. 

Exklusionskriterier utgjordes av dålig förståelse för det svenska språket, anställning som 

sjuksköterska i mindre än ett år samt sjuksköterskor som var ovana att handha nasogastrisk 

sond samt PEG. 

 

Procedur 

Innan datainsamling fick informanterna förmedlat ett personligt informationsbrev till sig om 

studien. Informationsbrevet poängterade frivilligt deltagande och beskrev bland annat syfte 

med studien samt studiedesign. Informationsbrevet utformades efter en internetbaserad mall 

tillhandahållen av Etikprövningsnämnderna (u.å). Informerat samtycke i 

forskningssammanhang är noggrant reglerat i svensk lagstiftning (Johansson, 2015) och ska 

vara uttryckligen frivilligt. Samtycket är ej bestående utan individen kan ändra sig och dra sig 

ur forskningssammanhanget utan angiven anledning. Individen ska även informeras om syfte, 

val av metod, utövare, eventuella komplikationer och efterskeenden såväl som planering av 

forskningsstudien. Samtycket är giltigt när individen skriver under på detsamma (ibid.). 

Informationsbrevet åtföljde principerna för informerat samtycke. Innan studien genomfördes 

så inhämtades tillstånd från avdelningschef samt verksamhetschef på enheten. Informanterna 

fick skriva under på att de förstått informationen om studien och att deltagandet var frivilligt, 

vilket innebar att de när om helst kunde avsluta sin medverkan i studien. Totalt tillfrågades 15 

sjuksköterskor på enheten genom avdelningschefen som utgjorde mellanhand och delade ut 

informationsbreven. Tre sjuksköterskor valde att medverka i studien genom att fylla i 

samtyckesformuläret, resten av sjuksköterskorna valde att ej besvara samtyckesformuläret. 
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Datainsamling 

Platsen för datainsamling var avdelningens konferensrum och intervjun genomfördes med alla 

tre sjuksköterskor närvarande. Platsen för intervjun valdes ut av informanterna samt 

verksamhetsansvarig. Sjuksköterskornas röster spelades in via mikrofonen på en mobiltelefon 

samt lagrades som en fil i en app (digital applikation) för röstinspelning. Studenten bakom 

studien var närvarande och förde anteckningar samt observationer under själva intervjun. 

Intervjufrågorna var öppet konstruerade och ställdes var och en. Därefter fick informanterna i 

grupp diskutera varje fråga till att de upplevde sig vara klara med en fråga och därefter 

förmedlades de resterande frågorna en efter en. Genererade data skrevs ned ordagrant och 

informanternas identitet kodades i samma process, i nära anslutning till intervjun. Längd för 

intervjun uppgick som tidigare nämnts till 30 min beroende av informanternas 

samstämmighet, en samstämmighet som ibland innebar att informanterna avslutade varandras 

meningar i vissa avseenden. 

 

Analys av data 

Data analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys beskrivet av Graneheim & Lundman 

(2004). Följande beskrivning av vald metod utgör utgångspunkten för analys av data i denna 

studie och i syfte att följa analysprocessen upplevs det därför som värdefullt att klargöra deras 

ståndpunkter. Graneheim & Lundman (2004) menar att när ett fenomen studeras i 

verkligheten så utformas tolkningen av detsamma utifrån den subjektiva tolkningen hos 

individen som studerar fenomenet. Reabiliteten av studien påverkas av tolkningen, beroende 

av att en text innehåller en rad olika meningar så är vald tolkning av texten det viktigaste. 

Graneheim & Lundman (2004) beskriver vidare att det först är viktigt att välja ut det fenomen 

som ska studeras, den så kallade enheten för analysen (unit of analysis). Allt som hör dit 

plockas ut och sammanställs. Analysen av själva texten sker därefter utifrån manifest eller 

latent innehållsanalys, det är viktigt att välja en utgångspunkt vid analys av en text. Den 

manifesta innehållsanalysen koncentrerar sig på det som klart uttrycks (manifest content) 

medan latent innehållsanalys fokuserar på den tolkning av vad som utgör betydelsen med 

texten (latent content) och är relationsbundet (ibid.). Enheten för analys för denna studie 

bestämdes att utgöras av sjuksköterskors erfarenheter av och uppfattningar kring 

administrering av sondnäring till individer med långt framskriden demenssjukdom. Vald 

ansats för följande studie är latent innehållsanalys.  
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I kvalitativ innehållsanalys återfinns en rad begrepp som Graneheim & Lundman (2004) 

väljer att beskriva efter egen litteraturgenomgång av vald metod. Deras beskrivning ligger till 

grund för tolkning av samma begrepp i analysarbetet för denna studie. Först och främst är det 

viktigt att (som nämns ovan) beskriva enheten för analysen (unit of analysis) och det utgörs 

exempelvis av en intervju i sin helhet (Graneheim & Lundman, 2004). Enheten för analys i 

denna studie utgjordes av den empiriska intervjun. För att bli en enhet för analys ska intervjun 

kunna dissekeras i mindre delar och samtidigt ska dessa delar även skapa sammanhang för de 

meningsbärande enheterna (Graneheim & Lundman, 2004). Under genomläsningen och 

analysens början så delas texten upp i meningsbärande enheter (meaning units), de 

meningsbärande enheterna är uttryck för det fenomen som ska studeras/enheten för analys. 

Det ska vara möjligt att dra paralleller mellan de olika meningsbärande enheterna avseende 

dess innehåll och det sammanhang som de förekommer i.  En omformulering av de 

meningsbärande enheterna sker för att innefatta textens innebörd, dock ej i dess helhet. De 

nedtecknas således i en kortare beskrivning som komprimerande meningsbärande enheter 

(condensed meaning units) och skrivs slutligen ned ännu mer kortfattat i form av en kod 

(code). När en meningsbärande enhet kondenseras så ska den reduceras utan att för den 

sakens skull förlora det centrala i dess betydelse, med andra ord dess kärna. Koden som 

skapas utifrån en meningsbärande enhet är ett sätt att benämna innehållet med en beteckning. 

Koderna sammanförs därefter i kategorier (category) och eventuella underkategorier (sub-

category). Alla koder i en kategori innehåller något gemensamt och utgör den manifesta delen 

av analysen genom sin beskrivande natur. Abstraktion (abstraction) är en process av tolkande 

och att beskriva texten mer logiskt och det är något som ligger till grund för såväl som teman 

som kategorier. De olika underkategorierna som skapas av materialet innebär abstraktion i 

olika omfattning. Slutligen bildas ett tema (theme) av flertalet olika kategorier. Teman står för 

det latenta innehållet i analysen och innebär sammanförandet av flera olika kategorier som 

delar något gemensamt i dess underliggande betydelse samt tolkning (ibid.).  I enlighet med 

Graneheim och Lundmans (2004) metod för kvalitativ innehållsanalys så bearbetades data 

från intervjun i denna studie utefter detta forskningsförfarande. Efter noggrann genomläsning 

av intervjun så identifierades 51 meningsbärande enheter som antingen utgjordes av enskilda 

meningar eller sammansättningar av ord eller ett resonemang som fördes av en eller flera av 

informanterna. De meningsbärande enheterna kondenserades och resulterade slutligen i 51 

koder som delades in i underkategorier samt kategorier genom olika grad av abstraktion. 

Totalt utgjordes resultatet av 13 kategorier med 23 tillhörande underkategorier. Fem av dessa 

underkategorier var direkt underställda sin kategori genom att utgöra den enda underkategorin 
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tillhörande sin specifika kategori och kan därför ses som en ytterligare kondensering av de 

koder som skapade kategorin. Genom abstraktion skapades fyra teman av de 13 kategorierna 

och presenteras i löpande text i resultatdelen av denna studie med tillhörande citat. 

Genomgående under analysprocessen diskuterades själva analysen med handledare för studien 

som har egen erfarenhet av vald metod. Analysen diskuterades även med andra studenter som 

vid tillfället skrev magisteruppsats med samma val av analysmetod för data. Var god se 

Bilaga C, Tabell 2. Analys av empiriska data, för en heltäckande presentation av dataanalysen 

som föranleder resultatet. 

 

Litteraturstudie 
 

I syfte att utifrån läkares och sjuksköterskors perspektiv beskriva kunskapsläget avseende 

administrering av sondnäring till individer med avancerad demens så genomfördes en 

litteratursökning över ämnet. Litteratursökningen utgör resultatdelens andra del och utfördes i 

databaserna Cinahl och PubMed. Cinahl är en vetenskaplig databas som tillhandahåller 

omvårdnadspublikationer. PubMed i sin tur innehåller vetenskapliga publikationer inom den 

medicinska domänen och till en del även omvårdnadsforskning.  

Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011) beskriver utförligt begreppet litteratursökning. De 

menar att sökandet efter relevant litteratur är en process som sker i fyra steg där det första 

steget berör invertering av resurser. Till denna del hör finansiella tillgångar som ämnas 

spenderas på forskningsmaterial, tid som finns för att söka litteratur, valt språk för litteratur 

som forskarna behärskar samt material såsom datorer som behövs i sökning och för att 

sammanställa materialet. Frågeställningarna som sätts upp för litteratursökningen bestämmer 

processens andra steg, var någonstans tillförlitliga källor kan ge underlag för studien. Det 

tredje steget innefattar att bestämma syfte med litteratursökningen genom att 

forskningsproblemet avgränsas och att sökningens övergripande aspekter inriktas mot just 

detta. Slutligen innebär det sista steget att modifiera sökningarna i exempelvis de olika 

databaserna då de skiljer sig i konstruktion. Vid en systematisk sammanställning av evidens är 

det viktigt att nedteckna systematiken med yttersta tydlighet och även redovisa detta i den 

färdiga studien (ibid.). 
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Metodologisk ansats 

Vald metodologisk ansats för litteraturstudiens sökning och granskning av vetenskapliga 

artiklar baseras på de riktlinjer som SBU (1993, i och med översättning av Willman et al., 

2011) arbetat fram avseende identifiering och granskning av vetenskapliga data. Riktlinjerna 

är sju till antalet och sammanfattningsvis så innefattar de först och främst att forskaren ska 

bestämma sig för valt forskningsproblem. Därefter ska inklusions-och exklusionskriterier 

anges samt att forskningen ska presenteras i en planering. När litteratursökningen är utförd så 

sker en tolkning och sammanvägning av de data som har erhållits och slutligen presenteras 

rekommendationer utifrån detta (ibid.). Författaren bakom denna studie formulerade först 

syftet med litteratursökningen efter valt problemområde med tillhörande inklusions- och 

exklusionskriterier. Syftet med litteratursökningen var att finna aktuellt kunskapsläge 

avseende administrering av sondnäring till individer med långt framskriden demens, ur ett 

sjuksköterske- och läkarperspektiv. Utifrån utformandet av syfte så kondukterades sökningar i 

vetenskapliga databaser som ansågs innehålla relevanta publikationer för ämnet. Vid 

genomläsning av de artiklar som kvalificerat sig till det slutgiltiga urvalet togs allt resultat ut 

som bedömdes svara mot syftet med litteratursökningen samt därefter utfördes tolkning av 

detsamma. En sammanställning av erhållet resultat nedtecknades och presenteras på de 

kommande sidorna med angivna referenser. Nedan beskrivs mer utförligt processen för 

litteratursökning och analys av erhållna data. 

 

Databassökning 

Sökningarna i Cinahl samt PubMed inriktades på att finna det aktuella kunskapsläget 

avseende sondnäring och PEG hos individer med avancerad form av demens. Sökningarna 

utformades för att omfatta aktuella resultat från den senaste tioårsperioden mellan år 2007-

2017. Relevanta sökord samt MeSH-termer (båda i engelsk översättning) som svarar mot 

syftet med denna studie användes som underlag för litteratursökning i databaserna, Var god se 

Bilaga D1, Tabell 3. Sökordsöversikt för fullständig översikt av sökord. I syfte att 

säkerhetsställa den vetenskapliga kvaliteten på sökningarna så användes i Cinahl så kallade 

limiters i syfte att begränsa sökresultaten och säkerhetsställa de vetenskapliga artiklarnas 

kvalitet. I PubMed benämndes desamma som filters. Limiters och filters som användes var att 

de vetenskapliga artiklarna skulle vara skrivna på engelska (english language), vara kollegialt 

granskade (peer reviewed) och tillhandahållas i någon form (full text), antingen som PDF-
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dokument eller html-dokument. Sammanlagt genererades 419 träffar av alla sökningar i båda 

databaser. Var god se Bilaga D2, Tabell 4. Sökhistorik, för fullständig sökhistorik.  

 

Urval 

Efter sökningen hade genomförts så lästes titlarna på de erhållna artiklarna igenom och vid de 

titlar som ansågs svara mot studiens syfte så gick studenten bakom denna studie, vidare med 

att läsa deras abstract. 24 artiklar valdes ut till urval 1 och en rad artiklar exkluderades utifrån 

utformning på artikeln. Exkluderade blev de artiklar som ej var utförda som en originalstudie, 

utan utgjordes av en diskussion över andra studieresultat samt litteraturöversikter, dessa 

artiklar kunde istället inkluderas i bakgrund eller diskussionsdel. Exkluderingen av 

litteraturöversikter utfördes på antagandet av att författarna bakom litteraturöversikten har 

applicerat sin tolkning på originaldata samt att införlivande av litteraturöversikter således 

även kan medföra duplikation till viss del av resultatet med uppöppnade för bias i tolkning. 

Willman et al. (2011) menar att det alltid i urval och granskning av olika studier existerar en 

subjektiv aspekt från författarna bakom litteraturöversikten, en subjektivitet som kan färga 

resultatet (ibid.). Exkluderade blev även de artiklar där inte någon av informanterna var läkare 

eller sjuksköterskor. De artiklar som ansågs svara fullt mot syftet med litteratursökningen 

inkluderades att ingå i resultatdelen av denna studie och är markerade med asterisk (*) i 

referenslistan. Totalt valdes nio artiklar ut att ingå i litteraturöversikten och 

kvalitetsgranskades således i syfte att de ska tillhandahålla tillförlitliga vetenskapliga data. 

Vald modell för granskning tillhandahålls av Olsson & Sörensen (2011, s. 285) och som 

uttrycker vetenskaplig kvalitet i tre olika steg, där Grad I står för högsta vetenskapliga kvalitet 

och Grad III den lägsta. Av artiklarna som ingår i litteraturstudien bedömdes sju stycken 

kvalificera sig till Grad I och två artiklar till Grad II. Var god se Bilaga E, Tabell 5. 

Artikelöversikt resultatdel för en vetenskaplig granskning av erhållna artiklar enligt Olsson & 

Sörensens (2011) modell. 

 

Etisk analys 
 

En etisk analys genomfördes i syfte att undersöka sjuksköterskans bakomliggande motiv vid 

beslut om sondnäring till individer med avancerad form av demens med åtföljande 

intressekonflikter, värden, handlingsalteternativ och etiska principer. Metoden för etisk analys 

baseras på Statens Medicinsk- Etiska Råd’s [SMER] (2008) modell för etisk analys. Till 
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grund för en etisk analys ligger etiska principer såsom exempelvis Godhetsprincipen, 

Självbestämmandeprincipen, Principen om att inte skada samt Rättviseprincipen. De olika 

principerna i en situation kan hamna på kollisionskurs med varandra och kan föranleda en 

etisk analys. Den etiska analysen har som mål att belysa aktuella värderingar och information 

som härrör till den etiskt problemfyllda situation som uppstått. Det är en process som sker i 

fyra steg. Innan analysen påbörjas är det av vikt att särskilja värderingar från fakta och se de 

olika parternas ståndpunkter. De alternativ för handling som finns att tillgå bör också föras 

fram och jämförelse utföras. Alternativen ställs då mot både insamlad information samt 

värderingar och normer. Det är även av vikt att presentera tillgänglig och fullständig 

information som existerar om frågan. Därefter sker processen som tidigare nämns i fyra steg 

och innebär först att föra fram de parter som har intressen i frågan (intressenter), därefter att ta 

reda på deras värderingar inom olika tidsperspektiv samt se vilka resurser de har till sitt 

förfogande. Det tredje steget är att utröna konflikter av intresse mellan intressenterna samt 

slutligen innebär det fjärde steget att utifrån den princip som bestämts väga tyngst, föreslå 

alternativ för handling som även ska vara giltigt under en lång tidsperiod (ibid.). 

Den etiska analysen som genomförts i denna studie utfördes utifrån de fyra steg som 

beskrivs av SMER (2008). Dock valdes fokus för analysen ut att inkludera enbart 

sjuksköterskans perspektiv vilket svarar mot syftet med denna studie. Det underlag som utgör 

fakta och värderingar till grund för den etiska analysen inhämtades från litteratursökning samt 

det som informanterna i intervjun ger uttryck för i resultatets första del. Konflikter mellan 

etiska principer kan uppstå i en situation och det viktiga är att efter faktaunderlag besluta 

vilken princip som bör vara gällande (SMER, 2008). I en etisk analys är det utav vikt att 

särskilja fakta och värderingar. När handlingen som utförs av vårdpersonalen inte stämmer 

överens med det individen önskat för sin egen vård och behandling så kan en konflikt uppstå 

mellan Godhetsprincipen samt Principen om att inte skada.  Självbestämmandeprincipen i sin 

tur innefattar att varje individ har rätt att bestämma över det egna livet (SMER, 2008), dock 

anses denna princip ej utgöra verktyg för analys i detta fall beroende på att individens 

förmåga till autonoma beslut är nedsatt till följd av långt framskriden demenssjukdom. Istället 

utgörs vald princip för analys av Godhetsprincipen som i följande fall riskerar att hamna på 

kollisionskurs med Principen om att inte skada. SMER (2008) förklarar att principen om att 

göra gott handlar om att varje människa är obligerad att utföra goda gärningar. Kunskap om 

vad som anses vara och är en god gärning är en grundläggande förutsättning för principen så 

att människan inte istället utför en handling av ondo (ibid.). Valt handlingsalternativ för 

sjuksköterskan är en sammanvägning av den vetenskapliga evidensen som presenteras, 
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empiriska data i form av fragment från intervjun samt med utgångspunkt ur sjuksköterskans 

profession, vilka skyldigheter samt förhållningssätt uttrycks av Svensk Sjuksköterskeförening 

[SSF] (2017). Deras kompetensbeskrivning ersätter Socialstyrelsens tidigare publikationer. 

 

Etiska överväganden 
 

Studiens planering och genomförande har granskats utav kursansvarig för kursen där denna 

studie ingår, kursansvarig är verksam vid Luleå Tekniska Universitet. Tillstånd söktes även 

hos avdelningschef och verksamhetschefen på enheten för datainsamling. Alla tillstånd 

beviljades. 

 

Resultat

Figur 1. Översikt av resultat 
 

Sjuksköterskors erfarenheter och uppfattningar 
 

Analysen av gruppintervjun för denna studie resulterade i en beskrivning av sjuksköterskors 

erfarenheter av och uppfattningar om att administrera och besluta om sondnäring till individer 

med långt framskriden demens. Resultatet presenteras i fyra teman, var god se Figur 1. 

Översikt av resultat. Under varje beskrivet tema återfinns en genomgång av erhållna data samt 

specifika citat i illustrerande syfte. 
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Att försöka med andra åtgärder 
 

”Nej, inte så här på avdelningen tycker jag, nu har jag varit med om de, 

där jag har jobbat på äldreboende faktiskt, att man inte kunnat uttrycka 

och har haft sond där” (Informant [I] 1) 

 

Informanternas erfarenhet av sondnäring till individer med långt framskriden demenssjukdom 

var nästintill uteslutande från tidigare anställningar som undersköterska på särskilda boenden 

för äldre. Dock var det en av informanterna som hade stött på fenomenet under sin tid som 

sjuksköterska på avdelningen. Erfarenhet från studietiden som sjuksköterskestudent var även 

förekommande. Faktumet att en individ lider av en långt framskriden demenssjukdom ansågs 

ej av informanterna som en bakomliggande orsak i förekommande fall, att administrera 

sondnäring till dessa individer. Sondnäring var heller inget som ansågs vara kompatibelt med 

långt framskriden demenssjukdom. Informanterna menade att i de fall sondnäring blir aktuellt 

till dessa individer så har det tillkommit faktorer som förvärrat individens tillstånd vilket 

föranleder sondnäring, det är ej enbart beroende av själva demensdiagnosen i grunden. 

 

”Nää, alltså inte som första åtgärd när den här patient inte kan 

nutriera sig, jag tänker de , bara vi som jag, alltså det är med 

vätskedropp och sen kan man gå över till nåt näringslösning typ 

Kabiven eller någonting. Men jag… men jag vet inte, jag tror inte att 

man skulle gå så långt att man sätter en sond” (I3) 

 

Informanterna beskrev en övertygelse om att avdelningens rutiner samt synsätt hos de 

anställda var att ej initiera behandling med sondnäring till en individ med en avancerad form 

av demens. Detta ställningstagande grundar sig på bedömningar i teamet samt initiala försök 

med exempelvis infusioner innehållande näring samt total parenteral nutrition via blodbanan. 

Omvårdnad ansågs vara viktigt genom att exempelvis att hålla munnen fuktig då en individ 

förlorat förmåga att äta. Andra handhavandesätt av det bakomliggande problemet motiverades 

således framför att inleda behandling med sondnäring. 

Teamarbete betraktades även som viktigt, ett team innehållande flera olika yrkeskategorier 

och där alla litade på varandras bedömning i teamet. Dietisten ansågs ofta ha en tung röst i 

frågan om sondnäringens vara eller icke-varande. Dietisten upplevdes även ofta lämna sina 

rekommendationer om sond, men inte gärna till patienter med en avancerad form av demens. 
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Att ej önska medverka till upplevt övergrepp 

 

Informanterna i studien gav uttryck för en hel del erfarenheter, åsikter och värderingar 

gällande den individ som är patient och den personens livsvärld. Känslan av ett övergrepp 

från sjuksköterskornas sida kunde uppstå i de fall individen ej hade förmåga att fullt ut förstå 

sonden, näringen och dess funktion. En informant uttryckte ett exempel av en tidigare patient 

där medvetandegraden fluktuerade vilket medförde vissa stunder av klarhet och förståelse för 

sondnäringen. Den fysiska dimensionen av tvingande med insättning av sondslang upplevdes 

som etiskt utmanande och betungande. Åtgärder i form av att ge av sin tid som sjuksköterska 

samt att förklara upprepande gånger för individen ansågs vara ett sätt att reducera upplevelsen 

av ett övergrepp.  

Etiska svårigheter ansågs även föreligga då individen som erhöll sondnäring hade förlorat 

förmågan att tala samt förmedla sin egen vilja. Sondnäring betraktades som en 

livsuppehållande behandling och när individen ej kan förmedla om den personen önskar motta 

densamma, så genererade det en olustig känsla hos informanterna då de kände sig osäkra när 

de ej visste individens önskemål rörande den behandlingen. Även huruvida de önskemålen 

överhuvudtaget ens existerande. Svårigheten för individerna att förmedla olika biverkningar 

samt obehag var också något som sjuksköterskorna upplevde som etiskt problematiskt. 

 

”Känns konstigt och ge en behandling för nån som man inte vet om de 

vill ha. Man är ju van att patienten kan antingen säga ja eller nej. 

Känns ju konstigt att ge något livsuppehållande i ett sånt fall till nån 

som inte kan uttrycka om dem vill ha det eller inte.” (I3) 

 

Individernas mimik och kroppsspråk tillmätes högt värde. I de fall en individ gång på gång 

avvecklade sin sond, kunde det tolkas som ett ställningstagande av informanterna. 

 

”Just för att man tänker då vilket liv man ger den patienten” (I3) 

 

Livskvalité hos individen var något som värderades högt av informanterna. Det upplevdes 

viktigt att fundera kring vilket liv individen får till följd av sondnäringen, även var någonstans 

i sin demenssjukdom som individen befinner sig. Informanterna uttryckte tankar om att 

individer med så långt framskriden demens att de ej kan äta eller klä sig själva, ej har mycket 

kvar i livet vilket talar mot sondnäring. Å andra sidan så kan sondnäring anses vara motiverat 
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om det skänker individen livskvalité för en tid framåt. En av informanterna talade om 

upphörandet av förmågan att äta som en naturlig del i demenssjukdomen. När livet börjar 

närma sig sitt slut ansågs det vara mer riktigt att vården övergår i en palliativ form i lindrande 

syfte för individen. Administrering av sondnäring i syfte att enbart upprätthålla liv ger en 

väldigt oviss effekt och frågan ställs på sin spets vilken aktörs intresse som ligger bakom 

beslutet, trots att det antas i de allra flesta fall initieras i välmening. 

 

Att vilja möta närståendes behov och samtidigt vara sann mot individen 
 

Informanterna tillskrev en rad funktioner till deras yrkesbefattning som sjuksköterskor i 

interaktionen med läkare och närstående. I huvudsak betraktades sjuksköterskans roll som att 

utgöra en professionsbunden länk mellan läkare och individens närstående. Utgörandet av en 

mänsklig länk kunde ofta uppfattas som väldigt tidskrävande och aningen problematiskt. 

Sjuksköterskan samlar in uppgifter om och observerar individen som är patient för att sedan 

förmedla sin bedömning till ansvarig läkare som ansvarar för informationsförmedlingen till 

närstående. Dock kunde sjuksköterskorna behöva ta egna samtal med anhöriga när behovet 

uppstod. Det ställdes ofta andra frågor till sjuksköterskorna än vad de närstående frågade 

läkarna om.  

 

”…men jag tror att den här patienten avvecklade gång på gång det 

vi försökte ge. Men anhöriga ville ju verkligen att den skulle ha 

näringstillförsel… och just den där svårigheten att, ja vi gör allt vi 

kan men… det går int’, vi kan inte göra mer. Men just den där 

frustation hos anhöriga att, att jamen ni måste ju ge en näring, ni 

måste ju… ja…” (I1) 

 

Trots faktumet att närstående ofta är införstådda med vårdpersonalens bedömning så uppstod 

det etiska svårigheter för informanterna då de anhöriga saknade insikt om patientens tillstånd, 

hur pass allvarligt sjuk den personen var. Frustation från de närstående är vanligt 

förekommande, men informanterna menade att om de lyssnar till deras känslor och ger tid och 

förklarar så underlättar det för de närstående att komma till insikt. Uppfattningen var att 

närstående agerar utifrån det de tror är de bästa avsikter för individen som är sjuk. Medverkan 

i själva beslutet kan ibland ej vara optimalt för de närstående men konsensus fanns om att det 

alltid ska föras en dialog med och respektera de närståendes ståndpunkter. 
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Att anse att läkarens arbetsuppgifter inte åligger professionen 
 

”Jag tycker att beslutet ska ligga hos medicinskt ansvarig läkare.” 

(I2) 

 

Beslutet om en individ med långt framskriden demens ska erhålla sondnäring eller ej ansågs 

åligga ansvarig läkare i samråd med de anhöriga till individen samt det omgivande 

medicinska teamet. Sondnäring betraktades som en medicinsk behandling där för- och 

nackdelar med densamma noggrant behöver övervägas med syfte på livskvalité för individen.  

Informanterna kände sig manade att förklara dessa för de närstående. Informanterna upplevde 

att deras bedömning som de utförde i underlag till beslutet, respekterades och togs hänsyn till.  

 

”Det tycker jag är lite personbundet. Asså en del doktorer som man 

jobbar med är väldigt lätta och… att kontakta anhöriga och en del 

får man… jobba lite på” (I3) 

 

Det är läkarens uppgift att förmedla beslutet om livsuppehållande åtgärder till de närstående, 

där sondnäring ansågs falla inunder.  Informanterna beskrev olika tillgång till läkare och 

aktualiserade faktumet att läkarna inte är lika närvarande på vårdavdelningen som andra 

yrkesgrupper vilket medför att det ibland kan vara svårt att få till ett anhörigsamtal med 

läkare. Informanterna har erfarit att läkarna ändå tar de samtal som innebär förmedlandet om 

livsuppehållande beslut. Informanterna ser det även som sin uppgift att förmedla kontakt 

mellan de närstående och behandlande läkare. 

 

Aktuellt kunskapsläge 
 

Här nedan presenteras kunskapsläget avseende sjuksköterskors erfarenheter kring och 

medverkan i beslutsprocessen avseende administrering av sondnäring till individer med långt 

framskriden demens. Resultatet presenteras även här i övergripande teman med underställda 

sektioner. De teman som är övergripande utgörs å ena sidan av de Aktörer som verkar i (och 

som utgör det andra temat) Processen till ett färdigt beslut. De underställda sektionerna till 

Aktörer och Processen till ett färdigt beslut illustreras i Figur 1. Översikt av resultat. samt 

redovisas nedan. 
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I takt med att en individs demenssjukdom avancerar så ökar risken för allvarliga 

sväljproblem (Goes, Mello-Carpes, de Oliveira, Hack, Magro & Sartori Bonini, 2014). 

Individens näringsstatus har ingen påverkan på utvecklandet av sväljproblem utan det 

tillkommer från individens demenssjukdom (ibid.). Artificiell näring och vätska kan tillföras 

vid sväljproblem och innefattar allt ifrån tillförsel av dropp, näringsdropp, matning via sked 

samt tillförsel av näring via sond eller PEG (Buiting, Clayton, Butow & van Delden, 2011). 

Speciellt tillförsel av sondnäring till individer med avancerad demens som befinner sig i livet 

slutskede, ligger till grund för svåra etiska dilemman (Pengo, Zurlo, Voci, Valentini, De 

Zaiacomo, Catarini & ... Giantin, 2017). 

 

Aktörer 

 

Sjuksköterskan 

Vid beslut om att tillhandahålla artificiell näring till individer med avancerad demens (Bryon, 

Dierckx De CasterlÉ & Gastmans, 2012a) så upplever sjuksköterskor sin del i beslutet som 

etiskt svårt beroende på förmågan till empati för individen och den personens livssituation. 

Sjuksköterskor tenderar även att själva sätta sig in i situationen med tankar huruvida de skulle 

agera om samma situation utspelades på ett personligt plan, vilket i sin tur medför att 

gränserna för professionalism suddas ut till viss del (ibid.).  

I beslutsprocessen som föranleder administrering av artificiell näring till en individ med 

långt framskriden demens (Bryon et al., 2012a) så innehar sjuksköterskan flertalet roller som 

dock alla utgår från intentionen att tillhandahålla god vård åt individen. Sjuksköterskorna ser 

sin roll i beslutet som självklar i och med den nära relation som de etablerat med individen i 

patientposition (Bryon, Gastmans & de Casterlé, 2012b). Dock utan att förringa den roll som 

ansvarig läkare innehar. Den bakomliggande orsaken till drivkraften att tillhandahålla god 

vård utgörs av att sjuksköterskorna kan kanalisera sårbarheten hos individen (Bryon et al., 

2012a). Sjuksköterskor upplever sig själva som den part som förutom individen själv, mest 

uttryckligen har uppfattat individens önskemål som följd av den vårdande relation som finns 

etablerad (ibid.). Sjuksköterskor är nämligen den part som tillförskaffar sig den mesta 

informationen om individens anamnes och som ett led i detta även skapar sig en uppfattning 

om vad god vård skulle innebära för just den personen (Bryon et. al., 2012b). Sjuksköterskors 

upplevelser och erfarenheter genomsyras av att de placerar sig alltid mellan patienten och en 

annan part såsom exempelvis läkare, övrig vårdpersonal såväl som de närstående (Bryon et 

al., 2012a).  
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Involverande i beslutsprocessen av sjuksköterskor från ansvarig läkare (Bryon et al., 

2012b) skapar tillfredställelse hos sjuksköterskor och är ett erkännande för arbetet de utför. 

Det medför även en känsla av att bli respekterad för sina åsikter samt observationer såväl som 

utgör ett sätt för sjuksköterskan att kunna påverka läkares beslut (ibid.). Kommunikationen 

mellan sjuksköterskor och läkare i beslut om att tillhandahålla artificiell näring eller vätska till 

en individ med långt framskriden demens betraktas av sjuksköterskor som det viktigaste sättet 

att utgöra advokat för individen det berör (Bryon et al., 2012b). Sjuksköterskors involverande 

i beslutandeprocessen upplevs även av dem själva som känslomässigt svårt i avseende av att 

vara advokat för individen (Bryon et al., 2012a). Sjuksköterskor kan uppleva skuldkänslor när 

de anser att individens sårbarhet ej blivit respekterad. Inre frid kan sjuksköterskor uppleva då 

de ser sin del i beslutsprocessen, när utgången blivit så som de uppfattar att individen hade 

önskat. Faktorer som att individen ej kan uttrycka självständigt sitt eget ställningstagande 

samt att effekten av artificiell nutrition är ytterst oförutsägbar, skapar inre konflikter hos 

sjuksköterskor (Bryon et al., 2012a.). 

 

Läkaren 

Nästintill hälften av de tillfrågade läkarna i en 10 år gammal geriatrisk studie från 

Nederländerna (van Wigcheren, Onwuteaka-Philipsen, Pasman, Ooms, Ribbe & van der Wal, 

2007) hade någon gång under en ett-års period från datainsamling, beslutat om sondnäring via 

nasogastrisk sond till en individ med demens. Administrering av sondnäring via PEG var inte 

lika vanligt i förekommen studie. Övergripande administrerades sondnäringen under kortare 

tidsperioder (ibid.). Vidare i studien av van Wigcheren et al. (2007) fick läkare på vårdhem 

för individer med demens redogöra för den senaste individ de förskrivit sondnäring till. 

Majoriteten var kvinnor runt 80 års ålder och endast drygt en femtedel utgjordes av individer 

med så svår form av demens att de krävde vård enbart baserat på det faktumet. 

Diagnosgruppen Alzheimers sjukdom var överrepresenterat samt var det endast en liten del av 

individerna som kunde få till stånd ett informerat beslut, merparten var ej förmögna att ge sin 

åsikt i frågan (ibid.). 

Beslutet att tillföra artificiell näring och vätska till individer med demens åligger läkaren är 

det förekommande synsättet hos sjuksköterskor (Bryon et al., 2012b). Läkare kan själva ha 

olika synsätt på deras del i beslutet om att tillhandahålla artificiell näring via exempelvis sond 

eller PEG till en individ (Buitling et al., 2011). De kan betrakta sig själva som att de har sista 

ordet i frågan eller som att enbart utgöra en stödjande och rådgivande funktion för de 

närstående, i ett beslut som då blir deras. Sjuksköterskor kan även påverka läkarens beslut till 
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stor del genom ihärdighet i framförandet av sina åsikter, försvara dessa åsikter samt framföra 

egna idéer (Bryon et al., 2012b). Läkaren kan till slut bli övertygad att ändra sin åsikt att 

överensstämma med sjuksköterskans om hon eller han är tillräckligt ihärdig. 

68 % av tillfrågade geriatriker i en studie utförd av Ogita, Utsunomiya, Akishita & Arai 

(2012) tillstod att de inte följer etablerade riktlinjer som finns på enheten för deras anställning, 

vid beslut om sondnäring till individer som lider av demenssjukdom. Den rådande medicinska 

kulturen såväl som kulturen i samhället i stort tenderar att påverka beslutet (Buitling et al., 

2011). De läkare som organiserar en multidisciplinär konferens runt individen tenderar att 

utreda individens sväljsvårigheter mer omfattande, dock påverkar det ej läkarens slutgiltiga 

beslut (Ogita et al, 2012). Vid tillförsel av sondnäring i jämförelse med enbart tillförsel av 

vätska, så tenderar läkare att sträcka sig inom längre tidsramar (van Wigcheren et al., 2007). 

Särskiljandet mellan den vård som bedrivs aktiv och den vård som bedrivs i palliativt syfte, 

kan upplevas vara viktig för en del läkare att befästa (Buitling et al., 2011).  

Behandlande läkare gör alltid en övervägning huruvida individen kan komma till gagn av 

artificiell näring under en kortare period (Buitling et al, 2011). Ansvarig läkare kan ibland 

besluta om sondnäring på premissen att läkaren önskar se om patientens tillstånd förbättras 

(Buitling et al., 2011; Ogita et al., 2012) och i förlängningen möjliggöra att individen 

självständigt börjar äta och dricka (Buitling et al., 2011). Det som förmodas att individen hade 

önskat för sig själv, tas i beaktande vid läkarens beslut (ibid.). Ett vätske- och näringsintag 

som är ej tillfredställande är en vanlig orsak för läkare att besluta om sondnäring (Ogita et al., 

2012; van Wigcheren et al., 2007). Andra drivkrafter hos läkaren bakom beslutet att 

tillhandahålla sondnäring kan utgöras av att förebygga komplikationer samt att förbättra 

upplevd livskvalité hos individen (Ogita, 2012). Därutöver observerade sväljproblem hos 

individen samt tecken på dehydrering (van Wigcheren et al., 2007). Läkarna innehar tankar 

om sin egna förstående död som till viss del påverkar beslutet samt så tenderar  de även att 

basera sitt ställningstagande på filosofiska och religiösa övertygelser (Pengo et al., 2017.). 

Tecken på motstånd hos individen mot interventionen tas i beaktande, såsom att individen 

seponerar sin sond, detta kan tolkas både som ovilja mot interventionen samt att individen ej 

upplever välbehag (Butiling et al, 2011.). 

 

Individen 

Sjuksköterskor är överens om att individer med avancerad form av demens ej kan försvara sig 

själva (Bryon et al., 2012a), är sårbara och sköra till sin person. Sårbarheten hos individen 

skapar en vilja hos sjuksköterskan att ge omvårdnad som genomsyras av värdighet.  
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När en individ i patentposition uppvisar olika beteenden (Bryon et al., 2012a) såsom 

likgiltighet, matvägran och sätter upp ett försvar så tolkar sjuksköterskor det som att individen 

upplever meningslöshet och är trött på sitt liv. Å andra sidan när en individ med sitt beteende 

ger uttryck för glädje under en matningssituation så tolkas det av sjuksköterskor som ett 

uttryck för välbefinnande (Kuehlmeyer, Schuler, Kolb, Borasio & Jox., 2015). Dock råder det 

ej konsensus mellan sjuksköterskor vad som är korrekt tolkning av non-verbala beteenden 

som individen uppvisar. Professionsbundna krav åligger sjuksköterskan att ta hänsyn till dessa 

uttryck hos individen och samtidigt tillhandahålla bästa möjliga tänkbara vård utifrån det 

(Bryon et al., 2012a). Vid jämförelse mellan varsam matning och tillförsel av sondnäring så 

tenderade individerna att interagera mer med uppvisanden av olika beteenden vid tillfällena 

av varsam matning än vid tillförsel av sondnäring (Kuehlmeyer et al., 2015). Individer som 

erhåller sondnäring är i behov av extra tillsyn (van Wigcheren et al., 2007). 

 

Närstående 

Etablerandet av en relation med de närstående kan upplevas som emotionellt utmanade 

(Bryon et al., 2012a), dock positivt när relationen baseras på förståelse från båda parter och 

förmedlandet av åsikter. Läkare kan känna sig pressade av närstående att fatta ett visst beslut i 

fråga om sondnärings vara eller icke-vara (van Wigcheren et al., 2007). 

Sårbarheten som finns hos de närstående påverkar sjuksköterskor (Bryon et al., 2012a) som 

kan uppleva splittring mellan det de uppfattat är individens önskemål och när det 

differentierar från det de närstående önskar för individen. Sjuksköterskan slits då mellan sina 

förpliktelser för individen och de närstående. Oförståelse för de närstående av sjuksköterskan 

kan även genereras när åsikterna om behandling för individen ej överensstämmer (ibid.). 

 

Processen till ett färdigt beslut 
 

Teamarbete 

Sjuksköterskor upplever ett positivt samarbete i vårdlaget när öppen kommunikation 

praktiseras (Bryon et al., 2012a). Vårdlaget fyller funktionen av stöd, möjlighet att se 

situationen från olika perspektiv samt att hysa förståelse för varandras upplevelser. Läkare 

tenderar att diskutera sitt beslut med vårdlaget avseende sondnäring till individer med 

sväljsvårigheter (Ogita et al., 2012), däribland de som lider av demens. Förutom ansvarig 

läkare ingår även sjuksköterskor, andra läkare, dietister samt logopeder i teamet. I de fall 

åsikter differentierar inom vårdlaget så skapas osäkerhet om vilken policy som bör vara 
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gällande samtidigt som allvarliga konflikter kan uppstå vilket förhindrar vårdlagets arbete 

(Bryon et al, 2012a). 

 

Strävan efter terapeutisk allians 

Den vårdande relationen mellan sjuksköterskan och den individ som är patient innehåller en 

rad fragment av uttryckta önskemål som tillsammans kan bli en helhet (Bryon et al., 2012a). 

Helhetsbilden blir synlig eftersom sjuksköterskorna lyckas skapa en bild av individen som 

sträcker sig bortom den personens diagnos, på så sätt får sjuksköterskan en unik kunskap 

(ibid.).  

En god kommunikation mellan sjuksköterska och ansvarig läkare ses som vital för 

sjuksköterskan i avseendet att förverkliga det som sjuksköterskan har skapat sig en 

uppfattning om den optimala omvårdnaden för individen (Bryon et al., 2012b). 

Kommunikationen mellan sjuksköterskor och läkare angående beslutet påverkas av de 

förhållningssätt som de olika parterna håller gentemot varandra. Sjuksköterskorna använder 

kommunikation med ansvarig läkare i syfte att influera läkarens beslut (ibid.). Läkare tenderar 

i sitt beslutsfattande att vara angelägen om att konsensus ska råda mellan alla parter som är 

involverade (Buitling et al., 2011). Läkare involverar väldigt ofta sjuksköterskor samt barn till 

individen i sitt beslutsfattande (van Wigcheren et al., 2007). 

Kommunikationen mellan läkare och sjuksköterskor avseende administrering av artificiell 

näring och vätska till en individ med demens, kan försvåras när sjuksköterskor upplever sig 

som underställda läkaren (Bryon et al., 2012b). De kan i förlängningen vara rädda att uttrycka 

sina åsikter till följd av läkarens auktoritet samt inför att ta ansvar för situationen. I de fallen 

åtföljer de läkarens order utan ifrågasättande samt att i all kommunikation mellan läkare och 

sjuksköterska så blir initiativ taget från läkarens sida. Sjuksköterskorna lyssnar enbart till eller 

tar del av direktiv skriftligen från läkaren och därefter utför dessa. Självsäkerhet å 

sjuksköterskans sida motarbetar denna upplevelse och medför att de fritt och respektfullt 

uttrycker sina åsikter, obrydda av läkarens auktoritet (ibid.). 

Själva upplevelsen av beslutandeprocessen härrör till hur väl läkaren involverade 

sjuksköterskan i densamma (Bryon et al., 2012a; Bryon et al., 2012b). När sjuksköterskor ej 

känner till det bakomliggande underlaget för läkarens beslut skapas en osäkerhet och 

förvirring kring hela situationen (Bryon et al., 2012a). Upplevelserna kan även färgas av det 

beslut som kom till stånd i slutändan. I en öppen och tillåtande atmosfär från läkarens sida så 

vågar sjuksköterskan ge uttryck för sina preferenser, ifrågasätta och påverka (Bryon et al., 

2012a; Bryon et al, 2012b). En känsla av att bli värdesatt för sin specifika kunskap i frågan 
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genereras också.  Vid tillfällen då behandlande läkare ej tar hänsyn till sjuksköterskornas 

åsikter och baserar sitt beslut enbart på medicinsk grund med eventuell påverkan av de 

närstående till individen (Bryon et al., 2012a), så upplever sjuksköterskorna sin position som 

underordnad. De upplevda tecken som sjuksköterskorna bevittnat hos individen förbises och 

även i förlängningen det som sjuksköterskorna uppfattar att individen önskar (Bryon et al., 

2012a; Bryon et al., 2012b), deras profession reduceras därmed enbart till att utföra tilldelade 

uppgifter (Bryon et al., 2012a). I vissa fall när sjuksköterskor känner sig förbisedda kan de 

sluta kämpa för det som de upplever är rätt för individen (ibid). En känsla av att ha förlorat sin 

ställning som advokat för individen kan genereras (Bryon et al., 2012b). 

 

Bedömning  

Konsultation mellan läkare och sjuksköterska syftar till att finna en konsensus om vilken 

riktning den framtida vård och behandling av individen bör ta i avseendet av eventuellt 

tillhandahållande av vätska och näring på artificiell väg (Bryon et al., 2012b). 

Behandlingsmöjligheter, tillstånd och åsikter från de olika parterna är ämnen som berörs.  

Vid beslut om tillförsel av sondnäring kan läkaren finna hjälp i på förhand upprättade 

avancerade direktiv från individen som då blir ett uttryck för den personens önskemål 

(Buitling et al., 2011; Ogita et al., 2012). I vissa fall kan individens nonverbala uppvisade 

beteende ställas i kontrast till de avancerade direktiven (Kuehlmeyer et al., 2015). 

Sjuksköterskor betraktar upprättandet av avancerade direktiv samt individens välbefinnande 

som det mest centrala underlaget för beslut om artificiell vätska och näring (Kuehlmeyer et 

al., 2015). Sekundärt placerar sig individens uppvisade beteende. I kontrast så tenderar vissa 

läkare att sätta sin tillit mer till diskussion med de närstående och fatta beslut utefter det 

(Buitling et al., 2011). Läkaren kan även finna hjälp av att erhålla rapporter från 

sjuksköterskan i antingen verbal eller skriftlig form som tillhandahåller aktuellt status om 

individen i patentposition samt om de närstående till individen (Bryon et al., 2012b). Under 

dessa tillfällen av rapportering så brukar även sjuksköterskan i förekommande fall uppmana 

läkaren att ha samtal med de närstående avseende uppkomna frågor samt funderingar som de 

närstående innehar. 

 

Tolkningar och värderingar 

Vissa läkare innehar önskemål om att ej benämna beslut om att avstå från att administrera 

artificiell näring och vätska via exempelvis sond eller PEG, i termer om att hålla tillbaka eller 

avstå från detsamma (Buitling et al., 2011). De önskar istället benämna det som att vård och 
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behandling av individen inriktas på något annat eller att fastställa att tillförsel av artificiell 

näring och vätska till individen skulle vara en olämplig behandling (ibid.). Läkare kan finna 

det ytterst etiskt problematiskt att besluta om att avstå från likväl som att upphöra med 

artificiell näring via sond eller PEG (Buitling et al., 2011). Det som upplevs som mest etiskt 

problematiskt är beslut om att upphöra med näringen vilket ofta kan tolkas som mer 

sammankopplat med individens förestående död än att enbart besluta om att ej initiera 

behandling.  

Sjuksköterskor kan när de avlägger rapporter till läkare om individen samt de närstående 

agera som talesperson för individens såväl som de närståendes önskemål (Bryon et al., 

2012b). Det möjliggörs genom att sjuksköterskan medvetet väljer ut att betona en viss del av 

informationen samt uttrycka den informationen med omsorgsfulla ordval. Upprepning 

dagligen av budskapet de vill få fram tjänar även det samma syfte. Det kan vara ett sätt för 

sjuksköterskan att påverka läkarens beslut åt de håll som de närstående önskar eller som 

sjuksköterskan uppfattar är bäst för individen (ibid.). Osäkerhet förekommer hos 

sjuksköterskor huruvida tolkningen av individens signaler är riktiga från deras sida (Bryon et 

al., 2012a). Sjuksköterskor med över 10 års erfarenhet tenderar att mer frekvent tolka 

bortviftande av maten samt vägran att öppna munnen som en önskan att få dö, trots att denna 

tolkning ej är representativ för professionen (Kuehlmeyer et al., 2015).  

När sjuksköterskor ej inkluderas i beslutandeprocessen så kan det uppfattas som ett 

misslyckande från sjuksköterskornas sida att tillhandahålla god omvårdnad åt individen 

(Bryon et al., 2012b), vilket genererar känslor av maktlöshet och frustation. Av händelse att 

sjuksköterskan ej håller med om det beslut som fattas så kan känslor av att göra fel uppstå när 

sjuksköterskan tvingas utföra handlingar som är relaterade till beslutet och som 

sjuksköterskan ej anser vara riktiga (Bryon et al., 2012a; Bryon et al., 2012b). Upplevda 

mänskliga värden hamnar då på kollisionskurs inom sjuksköterskan (Bryon et al, 2012a). 

Dock tenderar sjuksköterskor att uppvisa en enad front med behandlande läkare inför de 

närstående, oberoende av personlig åsikt. Vid de tillfällen som sjuksköterskor uppfattar att 

läkarens beslut går mot det som de anser individen önskar så skapas konflikter som 

åsidosätter etiska värderingar, samtidigt som individens sårbarhet förkastas. De värderingar 

som åsidosätts berör autonomi, nåd, värdighet, livskvalitet samt nyttoförhållanden (ibid). 

Sjuksköterskan kan ha uppfattat interaktionen med ansvarig läkare som negativ och alltför 

hierarkistyrd (Bryon et al., 2012b). Upplevelser som dit härrör består av 

envägskommunikation, känsla av att läkarna ej är intresserade av sjuksköterskornas åsikter, 

kylighet samt avståndstagande. I de fall sjuksköterskan konsulterats och erhållit upplevelsen 



 
 

29 
 

av hierarki så har relationen präglats av ojämlikhet, med läkarens ställning och åsikter som 

överlägsen (ibid.). Kompensation kan vara ett sätt för sjuksköterskor att försöka uppväga 

upplevda fel (Bryon et al., 2012a), att utföra handlingarna med största respekt och omsorg för 

individen för att reducera eventuellt lidande.  

 

Värderingar som grund för riktlinjer 

Närmare hälften av geriatriker i en studie av Ogita et al. (2012) anser att sondnäring är 

motiverat till individer med demens, dock råder oenigheter huruvida det bör administreras till 

individer med långt framskriden demens. Artificiell nutrition- och vätskebehandling uppfattas 

av läkare att ej utgöra en del av den palliativa domänen, utan är ett exempel på aktiv vård och 

behandling av individen (Buitling et al., 2011). 

 När individ med avancerad demens förväntas leva längre än ett halvår så är det många 

sjuksköterskor och läkare som anser att tillförsel av artificiell näring och vätska är ett 

alternativ (Pengo et al., 2017). Synen på administrering av vätska är nästintill oförändrad när 

den förväntade livslängden undergår 6 månader, dock reduceras stödet för administrering av 

artificiell näring avsevärt bland sjuksköterskor och läkare. Vid jämförelse mellan 

sjuksköterskor och läkare så finns det störst uttalat stöd bland läkare för artificiell näring vid 

förväntad överlevnad hos individen som är mindre än ett halvår (ibid.). Dock när individen ej 

förväntas överleva längre än en månad så skiftar rollerna, med läkare som mest motvilligt 

inställda mot artificiell nutrition i livets slutskede (ibid.). Överlevnaden hos de individer som 

erhåller PEG och samtidigt har en neurologisk åkomma är sämre än för de individer som ej 

lider utav detta (Gaines, Durkalski & DeLegge, 2009). Dock går det ej att statiskt signifikant 

säkerhetsställa skillnad avseende kortare överlevnad samt överlevnaden mellan exempelvis 

individer med demens samt de som lider av tydlig kognitiv nedsättning med annan grund. 

Buitling et al. (2011) har undersökt diversitet i flamländska och australiensiska läkares syn på 

artificiell näring och vätska, till individer med långt framskriden demenssjukdom. Konsensus 

råder om att döendeprocessen som påbörjats hos individer med långt framskriden demens, 

rubbas när artificiell näring administreras under en längre tidsperiod (ibid.). I en studie av van 

Wigcheren et. al (2007) var det färre än hälften av tillfrågade läkare som retrospektivt ansåg 

att administrering av artificiell näring och vätska haft en god inverkan på livskvalitén hos 

individen, bland annat administrerat via sond samt PEG. 

Artificiell nutrition kan anses vara motiverat av sjuksköterskor när individen uppvisar att 

den personen skulle bli hjälpt utav det eller familjen önskar det i termer om förbättring av 

tillståndet hos individen (Bryon et al., 2012a). De sjuksköterskor som tillförskaffat sig 
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kunskap inom bioetik och som arbetar vid en geriatrisk enhet anser ej i större utsträckning att 

artificiell näring är motiverat till individer med avancerad form av demens som ej förväntas 

överleva ens en månad (Pengo et al., 2017). I andra fall kan det vara motiverat och då hör 

respekt för individens värdighet samt tankar om den egna förestående döden till 

ställningstagandet. Respekt för individens värdighet anses vara att fortsätta med 

behandlingen. Trots att individen i vissa fall bedöms gynna av interventionen så finns dock 

inget fullt etablerat stöd från sjuksköterskors sida (Byron et al., 2012a). En uppfattning 

existerar även bland flera läkare att tillförsel av näring via PEG ej förbättrar individens 

livskvalité (Buitling et al., 2011; van Wigcheren et al., 2007). Avståndstagande från tillförsel 

av artificiell nutrition kan även det vara ett sätt att respektera individens värdighet (Bryon et 

al., 2012a).  

 

Etisk analys 
 

Problemet som den etiska analysen utgår från är om det är etiskt motiverat utifrån 

sjuksköterskans synpunkt, att administrera sondnäring till individer med så långt framskriden 

form av demens att de själva ej kan få till stånd ett autonomt beslut. Vald princip för 

sjuksköterskans agerande utgörs av Godhetsprincipen. De handlingsalternativ som finns att 

välja mellan är att antingen stödja läkarens beslut om administrering eller att avstå från att 

administrera sondnäring via PEG eller sond till en individ som lider av en lång framskriden 

och avancerad form av demens, därigenom ej stödja läkarens beslut. De premisser (P) som 

används för att särskilja fakta och värderingar är enligt följande; 

P1 Sjuksköterskor önskar ge bästa tänkbara vård till sina patienter utifrån sin egen 

yrkeskunskap (värdering). 

P2 De vetenskapliga bevisen som överväger talar emot sondnäringens effekter (fakta). 

P3 De närstående kan vara rädda att individen svälter ihjäl utan sondnäring (värdering). 

P4 Sjuksköterskor utgör en länk mellan läkare och närstående samt är samtidigt advokat för 

individen (fakta). 

P5 När en individ bedöms befinna sig i ett palliativt skede så ska hälso- och sjukvården 

övergå till lindrande vård (fakta). 

I litteraturöversikten framkom att de intressenter som alla har var sin roll utgörs av 

individen som är patient, de närstående, sjuksköterskan och behandlande läkare. I 

förekommande analys kommer fokus ligga på sjuksköterskans perspektiv. De värderingar som 
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ligger till grund för de olika intressenternas agerande utgörs från sjuksköterskans sida av en 

rad faktorer. Sjuksköterskor har en rad funderingar kring den eventuella nyttan för individen 

med sondnäring samt sätter individens livskvalité i fokus. Till grund för detta ligger att 

sjuksköterskor etablerar en unik relation med individen och kunskap om det som individen 

förmodas ha önskat för sig själv. När sjuksköterskan då ej anser att läkarens beslut åtföljer 

detta så generas upplevelser i termer om att individens livskvalité blivit åsidosatt. 

Sjuksköterskans ställningstagande kan även påverkas av personliga erfarenheter och tendens 

att ge avkall på sin professionalism i frågan.  Detta beror på att de tenderar att själva sätta sig 

in i patientens situation på ett privat plan. Sjuksköterskor önskar utföra det bästa möjliga för 

individen genom att exempelvis avstå från sondnäring och istället eventuellt inrikta vården 

mot palliation. Avsaknad av tal är ett faktum som gör individen sårbar och upplevs som 

problematiskt av sjuksköterskor, att inte veta vad individen vill samt ej kunna verbalt 

uppmärksamma upplevda biverkningar. Sårbarheten hos individen medför en strävan hos 

sjuksköterskan att utföra omvårdnad där värdighet ses som den aspekt som omvårdnaden bör 

baseras på. Värdighet för individen är centralt och vad det antas vara för en individ med långt 

framskriden demens. Sjuksköterskans värderingar bedöms ej ändras över tid eftersom 

sjuksköterskan utför sin bedömning utifrån vad som är bäst för individen i det nuvarande 

skedet samt även på sikt. Dock kan alltid komplikationer och ny information göras tillgänglig 

vilket kan rubba sjuksköterskans ställningstagande till viss del. 

Maktmedel som sjuksköterskan innehar består av den kunskap och erfarenhet som hör till 

professionen samtidigt som en brist på maktmedel utgörs av att sjuksköterskan ej fattar det 

slutgiltiga beslutet. Beslutet anses åligga läkaren, dock med infall från sjuksköterskor som 

anser att deras åsikter och information som de förmedlar, bör tas i beaktande. Närstående 

anses även ha rätt att förmedla sina åsikter. Kommunikation mellan läkare och sjuksköterskan 

är ett sätt för sjuksköterskan att påverka och få uttrycka sina åsikter i frågan. Sjuksköterskan 

kan med kommunikationen till viss del styra läkarens beslut i önskvärd riktning. 

Intressekonflikter som uppstår påverkar en stor del sjuksköterskan som samtidigt vill det 

bästa för individen utifrån sin egen yrkeskunskap och samtidigt fungerar som en länk mellan 

behandlande läkare och närstående. Länken mellan läkare och närstående är som nämnts 

tidigare, både tidskrävande och kräver mycket av sjuksköterskan.  Oenigheter kan uppstå 

mellan det de närstående önskar, det läkaren ämnar besluta om samt det som sjuksköterskan 

uppfattat är individens önskemål. Oenigheter i teamet utgör den andra intressekonflikten 

eftersom sjuksköterskan både gör en bedömning utifrån sina egna erfarenheter och 

yrkeskunnande medan sjuksköterskan även är del av ett vårdlag kring individen som är 
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patient. Oenigheterna kan ge upphov till konflikter och meningsskiljaktigheter som hindrar 

sjuksköterskans arbete. Istället främjar öppen kommunikation i vårdlaget en upplevelse av 

positivt samarbete hos sjuksköterskor. Värdefullt är ett team där deras bedömning lyssnas till, 

alla bidrar med sina förmågor samt arbetar utifrån samma synsätt. Ett team där även läkaren 

diskuterar med sjuksköterskorna. En tredje intressekonflikt består i att sjuksköterskans syn på 

vad som är bäst för individen kan differentiera med de närståendes syn. Avsaknaden av insikt 

hos de närstående upplevs som besvärande. Sjuksköterskor upplever att kommunikationen 

underlättas vid förståelse samt lyhördhet för alla parter. Ofta saknar de närstående insikt i 

frågan. När sjuksköterskors åsikter om behandling för individen ej överensstämmer med de 

närstående så kan detta generera oförståelse för deras ståndpunkt från sjuksköterskans sida. I 

vissa fall kan individen protestera genom att exempelvis dra ut sonden medan de närstående 

vill att den återinsätts upprepade gånger då de är rädda att deras nära ska dö av svält och törst. 

Seponerandet av sonden kan upplevas av sjuksköterskan vara ett sätt för individen att visa 

motstånd, tecken på olust samt att individen ej önskar erhålla sond. Försvar kan även innebära 

tolkning från sjuksköterskornas sida om livsleda och motstånd hos individen. Fastställandet 

av en korrekt tolkning av individens uppvisande beteenden råder det dock delade meningar 

om som tidigare nämnts och det är även något som skapar samvetesstress hos sjuksköterskan. 

Slutligen existerar även en intressekonflikt i faktumet att sjukskörskor kan anse att det beslut 

som fattades av behandlande läkare i slutändan är felaktigt och tvingas handla mot sin egen 

övertygelse då läkaren är ansvarig för den medicinska behandlingen och läkarens beslut 

gäller. Dock är sjuksköterskan omvårdnadsansvarig. 

Sjuksköterskor kan anse att sondnäring till individer med avancerad form av demens kan 

vara motiverat på kort sikt om det visar sig att det kommer till nytta för individen. Det kan 

även anses utgöra ett accepterat behandlingsalternativ i de fall individen förväntas leva längre 

än ett halvår. Dock reduceras stödet markant då individen ej förväntas överleva längre än en 

månad och det stöd som finns är ej etablerat inom professionen. Värdighet för individen är det 

centrala inom omvårdnad enligt sjuksköterskors syn och att avstå från sondnäring innebär att 

respektera densamma. Effekten av sondnäring är även oklar. Till följd av individens 

avancerade form av demens är det även svårt att utröna ifall individen önskat erhålla 

sondnäring.  
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Förslag till handlingsstrategi 
 

Utifrån ovan givet faktaunderlag så förslås följande handlingsstrategi att sjuksköterskor bör 

med sin bedömning och kunskap om individen, stödja ansvarig läkare i beslut om att helt 

avstå från tillhandahållandet av sondnäring till individer med så avancerad form av demens 

där konsensus råder inom teamet att det ej medför några positiva fördelar för den enskilda 

individen att erhålla sondnäring. Beslutet motiveras av att sjuksköterskornas insamlande 

kunskap och erfarenheter ligger till grund för agerande utefter Godhetsprincipen då individen 

själv ej kan hävda Självbestämmandeprincipen till följd av sin avancerade form av demens. 

Det åligger istället ansvarig läkare och sjuksköterskor att utifrån givet faktaunderlag handla 

utefter Godhetsprincipen, det som de anser med stöd ur fakta, utgöra bästa möjliga vård och 

behandling för individen. Ett samtidigt respekterande av Principen om att inte skada är utav 

yttersta vikt. 

 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion 
 

Syftet med studien var att utifrån särskilt fokus på sjuksköterskors perspektiv, utforska etiska 

svårigheter kring beslut om införande av sondnäring till individer med avancerad demens som 

inte kan uttrycka fullständig grad av autonomi. Det resultat som framkommit centrerar kring 

sjuksköterskans upplevda roll i beslutsprocessen, framför allt i interaktion med ansvarig 

läkare. Dock även i relation till individen det berör och de närstående. Sjuksköterskan vill 

först försöka med andra åtgärder framför initierandet av sondnäring till en individ med långt 

framskriden demens. Utöver detta önskar sjuksköterskan ej medverka till upplevt övergrepp 

och en önskan om att tillmötesgå de närstående till individen existerar, utan att för den sakens 

skull göra orätt mot individen. Applicerandet av läkarens arbetsuppgifter på 

sjuksköterskeprofessionen ses ej med blida ögon utan det är läkarens ansvar att besluta om 

och informera de närstående i avseende med initierande, vid avslutande av eller att avstå från 

att administrera artificiell näring och vätska till en individ med långt framskriden demens. 

Aktuellt vetenskapligt kunskapsläge visar på framförallt två aspekter av beslutsprocessen, 

aktörerna å ena sidan och processen de genomgår fram till det färdiga beslutet. Vid dessa 

beslut har både de närstående och läkaren en betydande roll utöver sjuksköterskans roll. En 
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rad värderingar, tolkningar samt bedömningar förekommer både från sjuksköterskan och 

ansvarig läkare. Etableringen av en terapeutisk allians både med läkaren såväl som de 

närstående är viktig för sjuksköterskan. Individen som är patient sätts i fokus med livskvalité 

och värdighet som betydande underlag för omvårdnaden som praktiseras. Slutligen fyller den 

etiska analysen en funktion om att synliggöra sjuksköterskans etiska handlande samt betonar 

hur viktigt det är att konsensus råder i teamet vid dessa beslut som medför en rad etiska och 

moraliska svårigheter både för sjuksköterskan såväl som de övriga inblandade. 

 

Det beslut som fattas rörande administrering av sondnäring bör utgå från individens upplevda 

bästa, fördelar, nackdelar samt nytta med nutritionsbehandlingen (Parker & Power, 2013). I 

den etiska analysen i resultatdelen ställdes sondnärings vara eller icke-vara mot 

Godhetsprincipen för individer med långt framskriden demens. Godhetsprincipen såväl som 

Principen om att icke skada är det centrala likväl som upprätthållandet av liv vid dessa beslut 

(Westergren, 2003a). Individer som lider av en avancerad form av demens har förlorat 

förmågan att få till stånd informerade beslut om sin egen vätske- och nutritionsbehandling, 

huruvida de önskar erhålla eller avstå från densamma (Candy et al., 2009; Hoefler, 2000; 

Parker & Power, 2013). Med utgångspunkt ur denna studiens resultat är det ett faktum att när 

det ej är klarlagt vad individen i patentposition hade önskat för sig själv så uppstår det etiska 

svårigheter. Faktumet existerar även att läkare tenderar att fatta beslut efter vad de antar är 

individens önskemål. Avancerade direktiv avseende nutritionsbehandling kan med fördel 

skrivas av individen när demenssjukdomen ännu befinner sig i ett tidigt stadium (Amella, 

2003; Candy et al., 2009). Det är ett sätt för individen att säkerhetsställa att den personens 

önskemål är tydliga vid en tidpunkt då individen själv ej är förmögen att uttrycka dessa 

(Parker & Power, 2013). Hälso- och sjukvårdspersonal samt anhöriga har dessa till hjälp när 

beslut fattas om individen ska erhålla sondnäring eller ej (Buitling et al., 2011; Ogita et al., 

2012; Parker & Power, 2013). När det existerar kända individuella önskemål hos individen i 

patientpostition avseende tillhandahållandet av sondnäring så ska de vara kända för all berörd 

hälso-och sjukvårdspersonal som tillhandahåller långsiktig vård och behandling för individer 

med avancerad demenssjukdom (AGS, 2014). Det kan vara fördelaktigt att sjuksköterskor 

som kommer i kontakt med dessa patienter (Amella, 2003; AGS, 2014; Tabloski, 2014 ), 

aktivt uppmuntrar de individerna att skriva avancerade direktiv så att deras önskemål blir 

kända och kan refereras till på sikt. Autonomin hos individen såväl som kulturella, 

familjemässiga och religiösa aspekter ska tas i beaktande (AGS, 2014).  I de fallen avancerade 

direktiv saknas är det upp till behandlande läkare att tillsammans med de närstående, att ta 
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beslutet i samråd med det multidisciplinära teamet (Dharmarajan et al., 2012; Hoefler, 2000; 

Parker & Power, 2013). Hälso- och sjukvårdspersonalen kan känna sig obligerade att agera 

som ställföreträdare för individen när avancerade direktiv saknas (Amella, 2003). I denna 

studie framkom det att sjuksköterskan tillförskaffar sig en unik kunskap i sin vårdande 

relation med patienten och kan utifrån fragment pussla ihop en helhetsbild av vad den 

individen förmodligen hade önskat för sig själv. Sjuksköterskan är den medlem av 

vårdpersonalen tillsammans med undersköterskan som spenderar mest tid med individen och 

kan därför föreslås vara den part som känner individen bäst, med undantag från de närstående. 

De har en helt annan relation med individen än den relation som är etablerad med 

vårdpersonalen. De närstående kände även förmodligen individen innan den personen 

insjuknade i en avancerad form av demens och har förmodligen därför större insikt i 

individens preferenser samt önskemål om vård och behandling, i fall en nära relation var 

etablerad. Dock är det viktigt att anta att närstående kanske ej är helt sanningsenliga i 

avseendet om individens önskemål eftersom de förmodligen har egna motiv bakom sitt 

agerande, såsom tidigare har nämnts att de är rädda för att förlora sin nära och innehar en 

föreställning om att individen avlider av svält av händelse att sondnäring ej skulle 

administreras. Det är viktigt både för läkare och sjuksköterskan att ta hänsyn till och förse de 

närstående med adekvat information i frågan för att de ska känna sig trygga med det beslut 

som fattas och som de eventuellt tillåts medverka i av ansvarig läkare.  

 

När närstående utgör beslutsfattare åt individen är det utav vikt att ta i beaktande vad det antas 

att individen som beslutet berör hade önskat för sin egen vätske-och nutritionsbehandling 

(AGS, 2014; Dharmarajan et al., 2012; Parker & Power, 2013) samt eventuellt att avstå från 

detsamma (AGS, 2014). När en nutritionsbehandling ej är gynnsam kan sjuksköterskor anse 

att familjemedlemmar bör bli erbjudna alternativet om att besluta om sondnäring åt individen 

(Lopez et al., 2010). I kontrast mot detta rådde samstämmighet bland sjuksköterskorna som 

intervjuades i resultatdelen i denna studie, att läkaren bör fatta beslutet dock med påverkan av 

de närstående. Närstående i en studie av Lubart et al. (2004) ansåg också att det var hälso- och 

sjukvårdens uppgift att besluta om att avstå från att initiera nutritionsbehandling med 

sondnäring, även när det är dags att avbryta pågående nutritionsbehandling. Vidare upplevde 

informanterna i studien av Lubart et al. (2004) att beslut om sondnäring för individen ej hör 

till familjens domän, denna uppfattning existerade både hos vårdpersonal såväl som 

närstående. När en närstående får besluta så är det viktigt att individen som lämnas med 

beslutet ska tillhandahållas de resurser som krävs som underlag för ett informerat beslut 
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(Hoefler, 2000). Det är även utav yttersta vikt att läkare såväl som andra professioner som 

vårdar individen informerar de närstående om att nutritionsbehandling via sond eller PEG 

omges av vetenskapliga bevis som talar emot positiva effekter för individen (Cleary, 2007). I 

syfte att individen ej ska utsättas för onödiga interventioner med sondnäring är utbildning av 

vårdpersonal och närstående ett led i att förhindra detta (Nazarko, 2009).  Vidare 

rekommenderar Cleary (2007) att de närstående som är med och beslutar ska tvingas genomgå 

ett utbildningsprogram i ämnet. Den person som agerar surrogat för individens beslut kan med 

fördel ta del av ett så kallat ”Decision Aid” (Hanson, Carey, Caprio, Lee, Ersek, Garrett & 

…Mitchell, 2011). Det utgör ett informationskompendium innehållande information om 

demenssjukdomen i sig, nutrition i livets slutskede, fördelar och nackdelar med olika former 

av nutritionstillförsel samt vad det innebär att fatta beslut åt en annan individ. Den formen av 

information påverkar beslutsfattandet i positiv riktning i och med att den individ som agerar 

surrogat, erhåller mer kunskap inom ämnet och blir mer benägen att kommunicera beslutet 

med hälso-och sjukvårdspersonal (ibid.). Kunskap finns ofta hos de närstående om individens 

situation och prognos (Nazarko, 2009), dock förekommer även en känslomässig aspekt 

innefattande hopp och svårigheter att ta till sig att individen med långt framskriden 

demenssjukdom inom en snar tid ej längre kommer finnas till. Det är av vikt att 

vårdpersonalen visar omsorg om de närstående och lyssnar till deras känslor samt upplevelser. 

Hantering av förlust differentierar (ibid.). 

 

I intervjun för denna studie så nämnde sjuksköterskorna att en stor del av deras arbete vid 

beslut är att prata med de närstående såväl som att förmedla kontakt mellan närstående och 

läkare. Sjuksköterskan fungerar som en länk dessa parter emellan, något som även diskuteras 

av Lopez (2010).  

Bryon, de Casterlé & Gastmans (2008) har undersökt sjuksköterskors ståndpunkter 

avseende administrering av artificiell näring & vätska till individer med avancerad demens 

samt de som befinner sig i det terminala skedet av en sjukdom och fann att sjuksköterskor ofta 

har en positiv syn på administrering till individer inom båda diagnosgrupper. Dock går 

åsikterna överlag isär med en ej tydlig representativ syn för professionen (ibid.). I denna 

studie framkom en viss positiv syn på administrering av sondnäring bland annat när individen 

beräknas gynna av det på kort sikt, de närstående önskar det eller att sondnäring under en kort 

tid administreras för att optimera individens tillstånd. Parker & Power (2013) uppvisade 

liknade resultat och menar att sondnäring kan med fördel administreras vid akut 
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sjukdomstillstånd hos individen när det multidisciplinära teamet bedömt att individen kommer 

tillfriskna från det akuta tillståndet och är i behov av sondnäring under sjukdomstiden.  

 De ståndpunkter som sjuksköterskor har som motiv bakom sin inställning till 

administrering (Bryon et al., 2008) utgörs av kliniska, etiska samt professionella och sociala 

faktorer. Autonomi, medicinska beslut, önskemål från de anhöriga samt beslut i det 

multidisciplinära teamet är även det faktorer som påverkar (ibid.). Med utgångspunkt ur 

forskningsresultat från Bryon et al. (2008) och denna studie kan det föreslås att livskvalité och 

värdighet för individen är essentiellt. Funderingar och etiska frågeställningar kring vilket liv 

individen får vid administrering av sondnäring samt om interventionen gynnar individen, har 

betydande del i sjuksköterskors resonemang avseende enteral nutrition till dessa individer. 

Omvårdnaden ska syfta till att ge individen livskvalité (Nazarko, 2009). En del av 

grundläggande omvårdnad utgörs av för sjuksköterskan att tillhandahålla mat och vätska till 

sina patienter och det faktumet kan motivera administrering av artificiell näring och vätska till 

individer med avancerad demens (Amella, 2003; Bryon et al., 2008). Andra sätt att motivera 

sitt beslut för administrering är för sjuksköterskor är att hänvisa till att livet är helgat, 

förebygga pneumoni, medverka till att individen blir hydrerad såväl som nutrierad samt att det 

även utgör ett sätt att tillhandahålla medicinering (Bryon et al., 2008). Ett inte så 

förekommande motiv är att undvika rättsliga åtgärder (ibid.). Utifrån stöd av litteraturen samt 

resultat från denna studie kan det föreslås att sondnäringens vara eller icke-vara hos individer 

med avancerad form av demens är sammankopplat med en rad intentioner från sjuksköterskan 

om att tillhandahålla god omvårdnad för individen. Dessa intentioner är både 

sammankopplade med att medverka till administrering samt att avstå från detsamma, vilket 

kan föreslås skapa en omfattande etisk och moralisk samvetesstress hos sjuksköterskan. 

 

Det är av vikt att utföra en nutritionsbedömning av individen (Sanders et al., 2008). Utredning 

av sväljsvårigheter är något som betonas i litteraturen (AGS, 2014; Parker & Power, 2013) 

och som sjuksköterskorna som intervjuades för denna studie talade om i termer av det 

multidisciplinära teamet. I denna studie framkommer också att sväljsvårigheter hos individen 

utreds mer noggrant av läkare som tillämpar multidisciplinära konferenser om och runt 

individen. Tillfälle att ge läkemedel, föda och vatten via sond eller PEG betraktas av både 

närstående såväl som vårdpersonal som essentiellt trots medvetenhet om de risker som 

sondnäringen medför (Lubart et al., 2004). Alvarez-Fernández, García-Ordoñez, Martínez-

Manzanares & Gómez-Huelgas (2005) & Cintra, de Rezende, de Moraes, Cunha & da Gama 

Torres (2014) fann i sina respektive studier att individer som erhåller sondnäring för 
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nutritionsbehandling och samtidigt har en avancerad form av demens, löper ökad risk att dö i 

förtid. Både prevalensen av urinvägsinfektioner (Alvarez-Fernández et al., 2005) såväl som 

lunginflammation ökar hos dessa patienter (Alvarez-Fernández et al., 2005; Cintra et al., 

2014).  Å andra sidan är mortalitet ofta associerad med samsjuklighet och beror ej till så stor 

del på tillförsel av sondnäring (Dharmarajan et al., 2010; Ribeiro Salomon et al., 2014). 

Behandling med sondnäring kan förorsaka sjukhusvård till följd av komplikationer som 

uppstår (AGS, 2014). Trycksår, agitation, administrering av kemiska substanser och 

utförandet av fysiska begränsningsåtgärder är även det nära associerat till sondnäring hos 

individer med långt gången demens (ibid.). Sjuksköterskorna i intervjun talade en del om att 

de ej önskar medverka till upplevda övergrepp av individen med att exempelvis sätta sond 

upprepade gånger när individen själv seponerar denna. Seponerandet av sond kan som nämnts 

tidigare vara ett tecken på motstånd och en känsla av att bruka övergrepp mot individen kan 

genereras hos sjuksköterskorna. Det kan även vara värdefullt att föreslå att när individen ej 

förstår anledningen till och själva funktionen med exempelvis en sond, till följd av nedsatta 

kognitiva förmågor som ett led i demenssjukdomen, så blir det även ett övergrep i stora 

proportioner för individen. Övergreppet består både av en fysisk samt psykisk dimension, 

nedtvingandet av en böjlig plastslang i halsen samt att ej för individen ha möjlighet att själv 

besluta eller kunna uttrycka om den handlingen ska vara tillåten. Andra negativa följder av 

sondnäring består i känsla av orolig mage och att magen innehåller mycket luft (Amella, 

2003). Näringsupptaget kan även det påverkas på ett negativt sätt, ofta förekommande vid 

administrering av bolus. PEG kan förorsaka irriterad hud medan individen kan uppleva 

smärtor i halsen av en nasogastrisk sond (ibid). Vid en jämförsele med individer som ej 

erhållit sondnäring fanns det ingen skillnad i förekomsten av uttorkning (Alvarez-Fernández 

et al., 2005). Individen påverkas ej heller näringsmässigt av interventionen enligt resultat från 

samma studie. Candy et al. (2009) poängterar att tillförsel av sondnäring ibland är motiverat 

men att det till stor del innebär en rad negativa följder för individen såsom att bli föremål för 

en uppgiftsfokuserad vård. Individen blir även fråntagen social samvaro vid måltider (Amella, 

2003; Candy et al., 2009; Cleary, 2007; Faxén Irving, 2016) samt får ej möjlighet att känna 

smak av mat i munnen (Candy et al., 2009; Faxén Irving, 2016).  Trots att individen inte själv 

kan äta så kan ändå individen införlivas i den sociala gemenskapen som omger 

måltidssituationen (Faxén, Irving, 2016; Sidenvall, 2007 oktober). Tillförsel av sondnäring 

har även negativ inverkan på individens autonomi och värdighet (Candy et al., 2009).  
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Ribeiro Salomon et al. (2014) har genomfört en systematisk litteraturöversikt avseende 

huruvida sondnäring till individer med avancerad demens kommer dessa individer till gagn 

eller inte samt förekomsten av komplikationer relaterat till detta. De kunde ej dra några säkra 

slutsatser från sin litteraturöversikt. Avsaknaden av slutsatser beror på att de olika studiernas 

forskningsmetoder samt diversitet i ansats till sökt syfte. De menar att det ytterst tveksamt går 

att fastställa huruvida sondnäring har inverkan på livslängden hos individer med avancerad 

demens samt förekomst av komplikationer (ibid.). Candy et al. (2009) & Dharmarajan et al. 

(2012) poängterar också att effekten av sondnäring via bland annat PEG relaterat till vissa 

faktorer såsom överlevnad och välbefinnande för individen, är tveksam till följd av avsaknad 

av tillräckliga vetenskapliga bevis. En misstolkning existerar att exempelvis sondnäring via 

PEG gynnar individen (Sanders et al., 2008). Varsam matning lyfts i litteraturen fram som ett 

alternativ till sondnäring (AGS, 2014; Candy et al., 2009) och är något som ej anses öka 

risken för lunginflammation, påverka livslängden eller individen på ett negativt sätt avseende 

välbefinnande och förmågor som individen innehar (AGS, 2014). I de fall varsam matning 

tillämpas föreslås det vara av vikt att individen har en tillräckligt bevarad sväljfunktion för att 

klara av detta, sitter i en upprätt position, omges av en miljö som stimulerar till ätande samt 

att tid ges. Tid är essentiellt för att förhindra att individen sväljer fel. 

 

Synen på huruvida administrering av artificiell näring och vätska till individer med avancerad 

demens hör till omvårdnadens domän eller utgörs av en medicinsk behandling (Bryon et al., 

2008), differentierar bland sjuksköterskor. I linje med denna studies resultat är det en 

medicinsk behandling som kan initieras likväl avlutas. Tillförsel av artificiell näring och 

vätska är en aktiv behandling och läkare behöver skilja på aktiv och palliativt bedriven vård. 

Det är av vikt att utröna var någonstans artificiell administrering av näring och vätska till 

dessa individer hör hemma samtidigt som individens livskvalité tas hänsyn till. Frågorna 

aktualiserar även vilken diskurs som ska ges företräde, den medicinska vetenskapen eller 

omvårdnaden. Vilken av dessa ska tillmätas högst värde? Är det motiverat att individen blir 

nutrierad och hydrerad men kanske upplever lidande vid administrering av sondnäring? Å 

andra sidan om individens lidande lindras genom att inrikta omvårdnaden palliativt och 

exempelvis fukta munnen för att motverka törst så blir individen ej vare sig fullt nutrierad 

eller hydrerad. När individen ej heller kan hävda sin autonomi så lämnas beslutet åt 

vårdpersonalen i samråd med de närstående och ansvarig läkare som ytterst beslutsansvarig. 

Sjuksköterskans huvuduppgift är att tillhandahålla god omvårdnad åt individen och läkaren är 

främst ansvarig för den medicinska delen av individens vård. De båda parterna bör forma en 
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god terapeutisk allians där de närstående tillåts ingå. En allians mellan sjuksköterska och 

läkare där de noggrant jämför respektive för- och nackdelar för individen utifrån erfarenheter, 

yrkeskunskap och aktuell forskning. Cleary (2007) menar att rehabilitering i ett tidigt skede 

som är inriktad på de neuropsykiska funktioner som är väl bevarade hos individen bör 

tillämpas framför nutritionsbehandling med sondnäring. Faktumet att individen befinner sig i 

livets slutskede ska även det bemötas på ett adekvat sätt. Upphörandet av förmågan att äta är 

ett tecken på att det är där individen befinner sig (Nazarko, 2009). Att avstå från 

administrering av artificiell näring och vätska kan ses som ett sätt att underlätta för patienten 

avseende obehag, oro och lindra lidande som annars kanske skulle kunna uppstå (Bryon et al., 

2008). Å andra sidan kan administrering vara ett sätt att säkerhetsställa att individen får ett 

avslut på livet som uppfattas som värdigt (Bryon et al, 2008). En av sjuksköterskans 

viktigaste uppgifter är att ge individen en värdig död (Nazarko, 2009). Administrering av 

artificiell näring och vätska kan även betraktas som en faktor som förlänger inte bara livet 

utan även lidandet för individen som mottar det (Bryon et al, 2008, Lubart et al., 2014; 

Nazarko, 2009). Fuktning av munnen är en omvårdnadsåtgärd som med fördel kan utföras av 

sjuksköterskor i syfte att lindra för individen vilket uttrycktes av sjuksköterskorna som 

intervjuades för denna studie och som även nämns av Nazarko (2009).  

 

Individer med långt framskriden demens tillhör en väldigt utsatt del av patienter och det är av 

yttersta vikt att de får human vård (Bryon et al., 2008). Omvårdnaden ska innefatta 

tillmötesgåendet av spirituella, sociala, fysiska och psykiska behov (Nazarko, 2009). 

Sondnäring fyller ej syftet att vare sig upprätthålla eller på något sätt förändra livet till det 

bättre för individen där sväljproblem har uppstått till följd av en långt gången demenssjukdom 

(Alvarez-Fernández et al., 2005; Amella, 2003). Åsikterna om dess nödvändighet går isär från 

att tillstå att sondnäring till individer med avancerad demenssjukdom kan förbättra vätske- 

och nutritionsstatus på sikt, dock med vissa etiska spörsmål om det är motiverat i syftet att det 

kan förlänga lidandet för individen (Lubart et al., 2014 ), till att det ej är terapeutiskt motiverat 

(Alvarez-Fernández et al., 2005; Amella, 2003; AGS, 2014; Cintra et al., 2014; Cleary, 2007; 

May, 2012; Nazarko, 2009; Sanders et al., 2008; Socialstyrelsen, 2010). I Sverige har 

Socialstyrelsen (2010) bedömt den vetenskapliga evidensen som låg avseende 

rekommendationer om sondnäring till individer med demens. De rekommenderar inte 

interventionen eftersom riskerna med behandlingen väger över fördelarna, endast i vissa fall 

kan behandling med sondnäring vara motiverat (ibid.). Det förekommer att både hälso- och 

sjukvårdspersonal såväl som anhöriga upplever skuld (Hoefler, 2000) över frågan om det var 
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rätt beslut som fattades för en individs nutritionsbehandling, oavsett om individen under sin 

levnadstid erhöll sondnäring eller ej.  

Sjuksköterskor tenderar att åta sig ett tankesätt som anpassar sig till andras åsikter vare sig 

det gäller läkare, kollegor eller de anhörigas åsikter (Bryon et al, 2008). Det är av vikt att 

noggranna riktlinjer utarbetas för administrering av artificiell näring och vätska till individer 

med avancerad form av demens (Bryon et al., 2008; Parker & Power, 2013.). Kunskap 

genereras därmed om de resurser som finns att tillgå likaväl vilken behandling som utgör den 

rekommenderade (Parker & Powell, 2013). Trots att sjuksköterskor anpassar sina åsikter efter 

motpart (Bryon et al., 2008) så visar resultat från denna studie att sjuksköterskor även 

tenderar att anpassa både sin kommunikation och sitt förhållningsätt gentemot ansvarig läkare 

för att styra läkarens beslut i den riktning som de anser vara det riktiga. Sjuksköterskan ser sin 

roll vara att föra individens talan och därmed placera sig mellan individen och en annan part, 

det senare överensstämmer med det som Tabloski (2014) ger uttryck för. Cleary (2007) 

rekommenderar att interventioner sätts in i tidigt stadium hos individen i syfte att minimera 

följderna av uppkomna ät- och sväljsvårigheter. Åtgärderna bör utformas i ett utbildat 

multidisciplinärt team och sättas in när risk uppstår, inte vid en fullt utvecklad kris 

nutritionsmässigt (ibid.). Riktlinjerna för nutritionsbehandling bör även fylla funktionen att 

utröna vilka individer som anses lida av avancerad form av demens i syfte att de ska undgå en 

överdriven form av vård och istället övergå till palliativ vård (Parker & Power, 2013.). 

Nazarko (2009) menar att när en individs demens övergår till det avancerade stadiet så bör 

omvårdnaden inriktas på palliation. I linje med denna studies resultat kan föreslås att när en 

individ har en avancerad form av demens så har dödsprocessen inletts. Den palliativa 

vårdformen har en rad fördelar bland annat att reducera upplevt lidande samt att avstå från 

behandlingar och medicinska åtgärder som ej kommer till gagn för individen (Socialstyrelsen, 

2010). Ibland finns det bara en uppgift för sjuksköterskor och det är att utgöra en stödjande 

funktion och samtidigt vårda (Nazarko, 2009). Det finns inte lösningar till allt.  

 

Metoddiskussion 
 

Avseende intervjustudien så pågick intervjun som genomfördes på en neurologisk inriktad 

vårdavdelning endast under en halvtimme, dock kan det ändå föreslås utgöra en av studiens 

styrkor. Informanterna som intervjuades upplevdes vara mycket samstämmiga i framförandet 

av åsikter samt resonemang och gav en nyansrik beskrivning av fenomenet som studerades. 
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Det finns en rad fördelar med gruppintervjuer såsom att informanterna får möjlighet att vidga 

sitt synsätt och får ökad förståelse för sin egen ståndpunkt (Trost, 2010). Det är även ett sätt 

att interagera med de andra informanterna och föra vidare varandras resonemang. Dock 

framställs det ofta som viktigt att betona skillnaden mellan en gruppintervju och en 

gruppdiskussion i en fokusgrupp (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017).  Justesen & Mik-Meyer 

(2011) menar i kontrast mot detta att trots att vissa förespråkar särskiljande av gruppintervjuer 

från diskussioner i fokusgrupper så råder det ej konsensus vid studerande av metodlitteratur. 

Dahlin-Ivanoff & Holmgren (2017) menar i sin tur att skillnaden består i att vid 

gruppintervjuer så exkluderas studier av det samspel som existerar mellan informanterna. 

Gruppintervjun har en mer intervjuande karaktär med forskningsledaren som ställer frågor 

(ibid.). I denna studie betraktas särskiljande mellan gruppintervju och diskussion i fokusgrupp 

som något som ligger till grund för datainsamling då interaktionen mellan informanterna ej 

blev föremål för studier. Anda fördelar med anordnandet av gruppintervju som 

forskningsmetod för datainsamling består i att individerna tillåts analysera på ett djupare sätt 

när de stimuleras av samtal med andra rörande ett gemensamt ämne (Journal of Tropical 

Pediatrics, n.d; Trost, 2010). Individerna som deltar sporrar varandra att utforska fenomenet 

vidare (Journal of Tropical Pediatrics, n.d). Det är dock värt att ta i beaktande att en social 

press existerar i konstellationer av människor och det kan utgöra en nackdel eftersom det kan 

färga den data som erhålls i intervjun (ibid.). Det kan antas att sjuksköterskor tenderar att bli 

mer benägna att diskutera ämnet för studien mer ingående utan hämningar i grupp än vid 

enskilda intervjuer med var och en. Betydelsen av den sociala pressen som existerar i gruppen 

kan föreslås ej påverka i förhoppningsvis någon större utsträckning eftersom sjuksköterskorna 

som intervjuades för studien arbetade på samma enhet, kände varandra sedan innan och 

därmed troligtvis vågade uttrycka sina åsikter mer fritt. Faktumet att informanterna fick välja 

plats för datainsamling anses vara en styrka då forskningsförfarandet anpassas till deras 

preferenser. Till beskrivna nackdelar med gruppintervju som forskningsförfarande hör att 

informanterna tenderar att uttrycka de åsikter som de tror förväntas av dem samt att de 

individer som tar mest plats oftast får mest utrymme i själva intervjun (Trost, 2010).Det 

strategiska urvalet med kännedom om miljö kring och erfarenheter hos informanter avseende 

det fenomen som ska studeras medför att urvalet inriktas på informanter som är värdefulla för 

studien (Alvehus, 2013). 

Ett etiskt problem kan föreligga i att sjuksköterskorna som utgör informanterna i studien 

eventuellt kunde känna sig obekväma att uttrycka sina personliga erfarenheter och åsikter 

avseende sondnäring till individer med en avancerad form av demens. Enligt Lopez et al. 
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(2010) är sjuksköterskor obenägna att se sin egen erfarenhet inom ämnet som kunskap och 

undviker gärna beslut och rådgivande i frågan. Sjuksköterskorna som utgör informanter i 

denna studie kunde förslagsvis trots att sekretess garanteras och att studien erhållit 

nödvändiga tillstånd, känna sig bundna av sin lagstadgade tystnadsplikt inom professionen 

såväl som moralisk upplevd skyldighet mot forna patienter, att ej sprida deras öden vidare. 

Fördelarna med studien är att kunskapen som genereras kan vara behjälplig för sjuksköterskor 

i sitt kliniska vårdarbete då de vårdar patienter med avancerad demens där det övervägs att 

införa sondnäring. Sjuksköterskor kan förslagsvis finna stöd i studiens resultat och utveckla 

sitt egna etiska resonemang kring de frågorna. Riskerna med studien är som anges ovan, att 

sjuksköterskorna som intervjuades kunde känna sig bundna av att fått ta del av förtroendet 

som yrkesrollen medför, med andra ord att få ta del av individers liv utan att föra detaljerna 

vidare. Det löpte ej någon överhängande risk att någon individ skulle komma till skada 

avseende liv och hälsa till följd av studien eftersom sjuksköterskorna förväntades prata om 

sina erfarenheter och åsikter samt att informanterna avidentifierades, materialet förvarades 

oåtkomligt för obehöriga och förstördes efter avslutad studie. I urvalet av informanter till 

studien så tillfrågades alla de sjuksköterskor på vald enhet som uppfyllde 

inklusionskriterierna. Gruppen av sjuksköterskor utgjorde 15 stycken, dock var det bara tre 

sjuksköterskor som gav sitt medgivande till deltagande i studien. I bland annat fokusgrupper 

kan antalet deltagare för en intervju variera mellan tre till 11 individer (Justesen & Mik-

Meyer, 2011). Baserat på faktumet att de informanter som ingick i förekommande studie var 

just tre kan minimumkravet på deltagarna ha ansetts blivit uppnått, trots att studiedesignen ej 

utgjordes av en fokusgrupp, dock med närliggande metod med semistrukturerad 

gruppintervju. Svårigheten att rekrytera informanter till studien härrör säkerligen från 

faktumet att studien utfördes endast på en enhet med begränsat antalet informanter att tillgå. 

Datainsamlingen utfördes även under ordinarie arbetstid för flera av sjuksköterskorna och 

eftersom sjuksköterskor kan vara i tjänst på olika pass dygnet runt så medför det svårigheter 

att kringgå detta. Det låga deltagarantalet är en nackdel med studien, dock kan det föreslås att 

den lilla konstellationen av informanter skapade säkerhet mellan informanterna och en mer 

tillåtande stämning att uttrycka sina åsikter fritt. En annan nackdel med studien kan vara att 

deltagarantalet hade varit mer omfattande och nyansrikt om studien genomförts på ett större 

sjukhus. Dock kan med utgångspunkt ur detta kan ändå det låga deltagarantalet föreslås vara 

en styrka beroende av informanternas nyansrika beskrivning av fenomenet och konsensus 

kring detsamma. 
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Avseende litteraturöversikt så menar Friberg (2006) att kvalitetsgranskningen och analysen 

över ett valt begränsat område inom omvårdnadsvetenskapen som det innebär att utföra en 

litteraturöversikt, möjliggör en övergripande beskrivning över det fenomen som valt att 

studeras. Det är värt att betona att litteraturöversikten i denna studie ej är utförd som en 

systematisk litteraturöversikt i jämförelse med Cochrane-översikter och således därför ej 

innehar högsta vetenskapliga bevisvärde. Enligt Willman et al. (2011) utgörs en systematisk 

litteraturöversikt av samtliga vetenskapliga publikationer inom ett visst forskningsområde. 

Krav ställs på att sökningarna som utförts i syfte att erhålla data, ska vara systematiska samt 

även i granskning såväl som presentation av resultatet. Dokumentationskrav åligger även 

sökningarna (ibid.). Resultatet i denna studie baseras endast på tre sökningar i två 

vetenskapliga databaser och kan således ej hävda täcka hela kunskapsområdet, dock 

presenterar resultatet erhållna forskningsresultat och bör bli bedömt därefter. Kritiken kan 

dock vara obefogad då Lantz (2013) menar att tillförlitligheten av slutsatser från en studie 

beror på studiedesign. Statuerandet att en kvalitativ studie skulle vara evidensriktig eftersom 

den beskriver en enskild företeelse är ej heller accepterat, således ej heller att förringa studien 

genom att benämna den med begreppet explorativ (ibid.).  

Etisk analys i sin tur utgör ett bra sätt att hantera värde- och intressekonflikter inom etiken 

avseende en specifik fråga (SMER, u.å.b). Den etiska analysen syftar även till att föra fram de 

osynliga värderingarna till de olika parternas medvetande, inte bara de som är kända eller som 

utgör fakta i sammanhanget (ibid.). Den etiska analysen i resultatdelen av denna studie är 

enbart utförd utifrån sjuksköterskans perspektiv vilket är en svaghet då ansvarig läkare har 

sina motiv och förutsättningar för sitt agerande samt att analysen även exkluderar individen 

som är patient och de närstående. I fall med individer med avancerad form av demens är det 

nästintill omöjligt att veta vad individen har för aktuell ståndpunkt i frågan relaterat till den 

individens kognitiva status. Med detta sagt är det absolut inte att förringa att även individen 

ska inneha en hög position i den etiska analysen, dock med syfte på vad det är som antas vara 

det bästa för individen alternativt vad individen hade önskat för sig själv. I förekommen studie 

valdes dock enbart sjuksköterskans perspektiv ut eftersom det är det som studeras i nämnd 

studie. 

Trovärdighet är ett begrepp inom kvalitativ forskning (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017; 

Trost, 2010) och är särskilt applicerbart på kvalitativa intervjuer (Trost, 2010).  Begreppet 

trovärdighet handlar om att bedöma exaktheten i den realitet som läsaren får förmedlat av 

forskaren (Dahlin-Ivanoff & Holmgren, 2017). Det är av vikt att forskningen är noggrant 

avgränsad samt relevant för frågeställningen gällande datainsamlingsmetod (Trost, 2010). I de 
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fall en kvalitativ studie saknar inslag av en etisk dimension så är det värt att anta att erhållet 

resultat av studien ej är särskilt tillförlitligt (ibid.) Förekommen studie anses uppfylla 

kriterierna för trovärdighet då frågeställningen avgränsats samt en relevant metod för 

datainsamling har vals i relation till frågeställningen. Dessutom innehåller studien 

genomgående etiska reflektioner och faktaunderlag. 

 

Implikation 
 

Genererat studieresultat kan anses vara mångfacetterat såväl som att utöka 

kunskapsunderlaget om sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda individer 

med avancerad demens som kan bli föremål för nutritionsbehandling med sondnäring. 

Kunskapen kan vara till hjälp och stöd för sjuksköterskor samt framföra olika synsätt på 

nutrition till patienter som ej kan ge sitt uttryckliga samtycke, eventuellt fysiskt protesterar 

mot interventionen samt har en proregredierande sjukdom där de befinner sig i ett sent skede 

av sjukdomen och ej förväntas leva länge till. Frågan som ställs är om det är etiskt motiverat, 

om individen anses befinna sig i ett palliativt skede, att bedriva en aktiv nutritionsbehandling 

och till vilken aktörs intresse? Fortsatt forskning behövs inom området då det vetenskapliga 

underlaget var till en viss del begränsat. Dessutom behöver säkrare metoder utarbetas i syfte 

att säkerhetsställa vad individen som beslutet berör, hade önskat för sig själv. En lösning på 

detta kan vara upprättandet av avancerade direktiv i ett tidigt skede i sjukdomsförloppet som 

finner stöd i litteraturen. 

 

Slutsats 
 

De slutsatser som kan dras utav genomgången studie är först och främst att sjuksköterskor ej 

bör aktivt stödja behandlande läkare i att ordinera sondnäring via nasogastrisk sond eller PEG 

till individer med långt gången demenssjukdom. Detta ställningstagande grundar sig ur 

faktumet att det saknas tillräckligt med vetenskapliga bevis för sondnäringens effekter samt 

att majoriteten av vetenskaplig litteratur som redovisas i denna studie talar emot sondnäring 

som en lämplig intervention till dessa patienter. Dock är det läkaren som fattar det slutgiltiga 

beslutet, ett beslut som inte åligger sjuksköterskans yrkesprofession. Alternativa 

handhavandesätt av individens sväljproblem och åtföljande nutritionsproblem bör tillämpas, 

exempelvis varsam matning. Baserat på faktumet att individen befinner sig i det senare stadiet 
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av sin demenssjukdom så har individen ingått i ett palliativt skede och den behandling och 

omvårdnad som bedrivs bör inriktas på att lindra individens besvär och syfta till bästa möjliga 

välbefinnande för individen. En värdig död är även centralt, dock kan uppfattningen om vad 

en värdig död innebär för individen differentiera. Det finns därmed ett uttalat behov av 

insamlandet utav kunskap från individens närstående samt krav på en utarbetad värdegrund 

för enheten som ligger till grund för sjuksköterskans agerande. Slutligen är en god 

professionell relation i teamet av yttersta vikt där alla parter lyssnar till varandras åsikter, tar 

del av varandras kunskap samt verkar inom ramen för sina olika professioner, utifrån 

patientens upplevda bästa. Närstående ska även involveras i beslutsprocessen och deras 

åsikter tas hänsyn till, dock åligger det slutgiltiga beslutet hälso- och sjukvården. 

Sjuksköterskan bör främst vara patientens ställföreträdare som agerar utifrån sin 

yrkeskunskap, vetenskaplig evidens och det som hon eller han anser åligga i individens bästa 

intresse. Där finns även kunskapen om att ibland är lindring för individen omvårdnadens 

huvuduppgift. 
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Bilaga A                 Tabell 1. Resultatöversikt 

 

 

 



 
 

 
 

Bilaga B                   Intervjuguide för intervjustudie 
 

1. Vad har ni för erfarenheter av ge sondnäring till personer med så svår demens att de själva 

inte kan uttrycka vad de vill? 

 

2. Vem eller vilka ska besluta om personen ska få sondnäring och varför? 

 

3. Hur beslutar ni här när sondnäring bör ges till personer med svår demens?  

 

4. Vad upplever ni att det finns för svårigheter med dessa beslut? 

 

5. Vad har ni för roll som sjuksköterskor i de här besluten? 

 

6. Vad är det viktigt att ta hänsyn till när de här besluten tas så att det blir så bra som möjligt 

för personen med demens? 

 

7. Vad anser ni är rätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Bilaga C1                           Tabell 2. Analys av empiriska data 

 

Enhet för analys (unit of analysis): Sjuksköterskors erfarenheter av och uppfattningar kring administrering av sondnäring till individer med långt 

framskriden demenssjukdom 

 

Vald ansats: Latent innehållsanalys 

 

Tema Att försöka med andra åtgärder 

Kategori Yrkeserfarenhet från äldreomsorg samt utbildning  Demenssjukdom är ej förenligt med och orsak till 

sondinläggning 

 

Ersätta sondnäring Teamarbete 

Underkategori Yrkeserfarenhet

  

Erfarenhet från 

utbildning 

 

Demenssjukdom är ej 

ensam orsak till 

sondinläggning 

 

Avancerad demens och 

sondnäring anses ej 

kompatibelt 

Prioritering av andra 

lösningar samt god 

omvårdnad 

Tillit till varandra i 

teamet där dietisten har 

en betydande 

konsulterande roll 

 

Kod ✓ Erfarenhet från 

anställning vid 

äldreboende 

✓ Erfarenhet från 

jobb på 

äldreboende  

✓ Påträffande av 

patienter med sond 

under utbildning 

och arbete 

 

✓ Påträffande av 

patienter med sond 

under utbildning 

och arbete 

 

✓ Insättning av 

eventuell sond sker 

i samband med 

annat samtidigt 

sjukdomstillstånd  

✓ Upplevelse av 

svårigheter att 

särskilja demens 

som bakomliggande 

orsak till inläggning 

 

✓ Antagande om att 

de med svår demens 

ej får sond 

✓ Etablerat synsätt att 

troligtvis avstå sond 

vid avancerad 

demens  

✓ Rutinsenlig utförd 

bedömning antas ej 

generera sond 

 

✓  Vätskedropp och 

näringslösning 

betraktas som första 

åtgärd vid 

ofullständig 

nutrition 

✓ God omvårdnad bör 

utföras vid 

avsaknad av 

ätförmåga. 

✓ Erfarenhet av 

förankrat 

teamarbete där 

dietist kan 

rekommendera sond 

men sällan till gravt 

dementa patienter 

✓ Att ingå i team som 

litar på varandras 

bedömningar och 

observationer 

 

 

 

 



 
 

 
 

Bilaga C2                           Tabell 2. Analys av empiriska data 

 

Tema Att ej önska medverka till upplevt övergrepp 

Kategori Övergrepp utan medvetenhet som 

ibland existerar hos patienten 

Bedömning av 

patientens 

beteendemönster 

 

Obehag när patient 

saknar 

uttrycksförmåga  

 

Livskvalité 

 

Naturligt förlopp som föranleder palliation 

istället för eventuell ogynsam behandling  

Underkategori Upplev 

medvetenhet 

hos patient om 

sond

  

Övergrepp vid 

avsaknad av 

begriplighet 

Vikten av mimik 

och agerande 

Konstig känsla vid 

patientens oförmåga 

att uttrycka sig samt 

biverkningar vid 

livsuppehållande 

behandling 

Uppfattning av 

patientens 

livskvalité 

Livskvalité 

rättfärdigar 

behandling 

Förändrad livssyn 

och synsätt om 

naturens gång 

aktualiserar frågan 

om palliativ vård 

Svårt att utvärdera 

avseende effekt och 

livsuppehållande 

Koder ✓ Erfarenhet 

av sond hos 

en patient 

som ibland 

kunde 

uttrycka 

medvetenhet 

om sond 

 

✓ Känsla av 

övergrepp 

vid 

avsaknad 

av 

begriplighet 

hos patient 

✓ Viktigt att 

förklara och 

ge tid för 

att 

förhindra 

upplevelse 

av 

övergrepp 

 

✓ Upplevt 

samband 

med 

svårigheter 

att uttrycka 

sig och ha 

sond 

✓ Större värde 

tilldelas 

mimik och 

handlingar 

vid avsaknad 

av verbalt 

språk 

 

✓ Konstig känsla 

när patienten inte 

har något tal och 

kan förmedla 

den egna viljan 

✓ Avsaknad av tal 

och observation 

av biverkningar 

förmedlar en 

konstig känsla  

✓ Avsaknad av 

förmåga till 

samtycke till en 

livsuppehållande 

behandling ger 

en konstig känsla 

 

✓ Funderingar 

kring 

patientens 

livskvalité 

✓ Värdering av 

sondnäringens 

betydelse för 

livskvalité i 

olika stadier 

av sjukdomen 

 

✓ En adekvat 

behandling 

när det ger 

livskvalité, 

annars är 

det dubiöst 

 

✓ Omvärdering 

av synen på 

livets värde i 

samband med 

svår demens 

✓ Upphörande av 

ätförmågor och 

tal ses som ett 

naturligt 

förlopp i 

demenssjukdom  

✓ Frågan om 

palliativt 

synsätt är mer 

tillämpbart vid 

lång 

framskriden 

demens  

 

✓ Upplevelse av 

välmening 

bakom men 

samtidigt oklart 

vem 

näringstillförseln 

kommer till 

gagn 

✓ Tanke om oviss 

effekt av 

sondnäring i 

livsuppehållande 

syfte vid svår 

demens 

 

 

 



 
 

 
 

Bilaga C3                           Tabell 2. Analys av empiriska data 

 

Tema Att vilja möta anhörigas behov och samtidigt vara sann mot individen 

Kategori Sjuksköterskans upplevda yrkesansvar Yrkesrollen och de anhöriga som aktörer 

 

Underkategori Sjuksköterskans observerande, sammanlänkande, förmedlande och samtalande 

roll  

Etiska svårigheter i 

anhörigkontakt vid 

avsaknad av insikt 

Påverkan av 

anhöriga 

Hängivelse åt 

yrkesrollen 

Konsensus med 

anhöriga 

Kod ✓ Upplevelse av att läkare beslutar och sjuksköterskan förmedlar sin 

bedömning grundat på insamlade uppgifter 

✓ Upplevelsen att vara en professionsbunden länk mellan anhöriga och läkare 

✓ Upplevelse av att vara mellanhand mellan läkare och anhöriga 

✓ Tidskrävande att vara länk mellan läkare och anhöriga 

✓ Upplevelse av behov av direkta samtal med anhöriga 

✓ Erfarenhet av andra frågor från anhöriga i läkarsamtal 

 

✓ Avsaknad av 

insikt skapar 

svårigheter för 

anhöriga 

✓ Uppfattning att 

förståelse, 

samförstånd och 

acceptans hos 

anhöriga minskar 

de etiska 

svårigheterna 

✓ Upplevelse av 

etiska svårigheter 

i mötet med 

anhöriga då de 

saknar insikt 

 

✓ Uppfattning 

att anhöriga 

har rätt att 

påverka 

✓ Dialog med 

familjen ska 

finnas 

✓ Ej besluta utan 

anhöriga 

✓ Ibland ett 

dåligt beslut 

för anhöriga 

men som ändå 

måste få 

påverka 

 

✓ Att göra sitt 

yttersta trots 

frustation 

hos anhöriga 

och patienten 

avvecklar 

sonden 

 

✓ Upplevelse 

av konsensus 

med 

anhöriga 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Bilaga C4                           Tabell 2. Analys av empiriska data 

 

Tema Att anse att läkarens arbetsuppgifter inte åligger professionen 

Kategori Läkarens ansvar i beslutsprocessen 

 

Behandlingen ska motiveras 

 

Underkategori Läkarens beslut Sjuksköterskans stöd 

från läkaren 

Anhörigsamtal med 

läkare 

En behandling med värdering av dess risk- och nyttoförhållande  

 

Kod ✓ Åsikt att beslutet 

tillhör ansvarig 

läkare 

✓ Åsikt att beslutet 

åligger läkaren 

 

✓ Upplevelse av 

god dialog med 

och tillit från 

läkare 

 

✓ Upplevelse av att 

det finns behov 

av anhörigsamtal 

med läkare som 

dock är svårt att 

få till stånd  

✓ Rutinsenliga 

läkarsamtal vid 

beslut om 

livsuppehållande 

åtgärder är av 

vikt och 

praktiseras 

✓ Upplevd variation 

hos olika läkare i 

kontakten med 

anhöriga 

 

✓ Åsikt om utgörandet av en behandlingsform 

✓ Åsikt om att biverkningar och nyttan med behandlingen ska 

övervägas avseende livskvalité 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Bilaga D1               Tabell 3. Sökordsöversikt 

 

Databas Ord Engelsk översättning MeSH-term/ 

Cinahl 

headings 

Fritext 

Cinahl 

PubMEd 

Alzheimers 

sjukdom 

 

Alzheimers disease - Alzheimers(*) 

 Demens Dementia Dementia (*) - 

 

 Sondnäring Enteral nutrition Enteral 

nutrition (*) 

- 

 

* Ord markerade med asterisk innebär att den stavelsen/varianten på ordet användes i 

sökningen samt på angiven söknivå 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Bilaga D2      Tabell 4. Sökhistorik 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Urval 1 Urval 2 

2017-

05-10 

Cinahl (MH "Enteral 

Nutrition") AND 

“dementia or 

alzheimers” (fritext) 

Limits: Peer 

Reviewed, Full Text, 

Published Date: 

20070101-

20171231. English 

Language 

65 32 21 7 

2017-

05-14 

PubMed (“Enteral nutrition” 

[MeSH Major 

Topic] AND 

“Dementia [MeSH 

Subheading] OR 

Alzheimers”  

Filters: Full text, 

published in the last 

10 years, English, 

Nursing Journals 

346 2 1 1 

2017-

05-14 

PubMed (“Dementia” [MeSH 

Major Topic] OR 

“Alzheimers” AND 

“Enteral nutrition” 

Filters: Full text, 

published in the last 

10 years, Enligsh, 

Nursing Journals 

8 6 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Bilaga E1                         Tabell 5. Artikelöversikt resultatdel 

 

Publikationsår 

Land 

 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2012 

Nederländerna 

 

Bryon, Dierckx 

De CasterlÉ & 

Gastmans. 

'Because we see 

them naked’ – 

Nurses’ experiences 

in caring for 

hospitalized 

patients with 

dementia: 

Considering 

artificial nutrition 

or hydration (ANH) 

 

Utröna och beskriva 

sjuksköterskors 

medverkan i beslut 

avseende artificiell 

nutrition för inlagda 

demenssjuka 

patienter.  

Kvalitativ ansats 

med intervjuer 

enligt Grounded 

Theory 

Sjuksköterskor 

från nio sjukhus i 

Nederländerna 

Bortfall ej angivet 

Ej tydlig angiven Grad II 

 

2012 

Belgien 

 

Bryon, 

Gastmans, & de 

Casterlé  

Nurse-physician 

communication 

concerning artificial 

nutrition or 

hydration (ANH) in 

patients with 

dementia: a 

qualitative study. 

Utforska 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

kommunikationen 

mellan 

sjuksköterska och 

läkare vid beslut om 

ANH (artificiell 

nutrition och vätska) 

hos individer med 

långt framskriden 

demens 

Kvalitativ ansats 

med intervjuer 

enligt Grounded 

Theory 

Sjuksköterskor 

från nio sjukhus i 

Nederländerna 

Bortfall ej angivet 

I syfte att utgöra 

patientens 

representant samt 

samarbeta med 

läkaren i 

omvårdnaden var 

kommunikation det 

viktigaste verktyget 

för sjuksköterskan 

Grad I 

 

 



 
 

 
 

Bilaga E2                         Tabell 5. Artikelöversikt resultatdel 

Publikationsår 

Land 

 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2011 

Nederländerna & 

Australien 

 

Buiting, 

Clayton, Butow 

& van Delden  

Artificial nutrition 

and hydration for 

patients with 

advanced dementia: 

perspectives from 

medical 

practitioners in the 

netherlands and 

Australia 

Hur och under vilka 

omständigheter 

ANH ses som 

lämpligt respektive 

olämpligt av 

flamländska och 

australiensiska 

läkare 

Explorativ studie 

med intervjuer 

Snöbollsurval 

Bortfall ej angivet 

 

Ansats för 

omvårdnad 

differentierar mellan 

flamländska och 

australiensiska 

läkare. Det existerar 

både ett holistiskt 

såväl som analytiskt 

synsätt, det senare 

tar hänsyn till 

empiriska data. 

 

Grad I 

2009 

USA 

 

Gaines, 

Durkalski, Patel 

& DeLegge 

Dementia and 

cognitive 

impairment are not 

associated with 

earlier mortality 

after percutaneous 

endoscopic 

gastrostomy 

Jämförelse av 

patienter med 

avancerad demens 

eller svår kognitiv 

nedsättning till följd 

av neurologisk 

skada med de 

patienter som saknar 

dessa diagnoser 

avseende tid fram 

till döden och 30-

dagars 

mortalitetsrisk efter 

insättande av PEG 

Retroperspektiv 

studie i databas 

innehållande 

journaler 

Systematiskt 

urval 

Bortfall ej aktuellt 

Ingen signifikant 

skillnad fanns 

avseende överlevnad 

mellan patienter med 

svår demens och de 

som saknar svår 

kognitiv nedsättning. 

Ålder och 

serumalbumin är 

istället riskfaktorer 

för att dö inom en 

30-dagarsperiod 

efter insättande av 

PEG. 

Grad I 

 



 
 

 
 

Bilaga E3                         Tabell 5. Artikelöversikt resultatdel 

Publikationsår 

Land 

 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2014 

Brasilien  

 

Goes, Mello-

Carpes, de 

Oliveira, Hack, 

Magro & 

Sartori Bonini 

 

Evaluation of 

dysphagia risk, 

nutritional status 

and caloric intake 

in elderly patients 

with Alzheimer's. 

Detektera samband 

mellan stadiet av 

Alzheimers 

sjukdom och risken 

att utveckla 

nutritionsproblem 

och dysfagi. 

Tvärsnittsstudie som 

utgjorde en delstudie 

av en annan större 

studie 

Personer med 

Alzheimers Demens 

som var med i ett 

statligt program för 

läkemedelsdistribution 

Bortfall utgjordes av 

36 individer 

Ett samband 

existerar mellan 

graden av 

Alzheimers demens 

och dysfagi. Inget 

säkert samband gick 

att finna mellan 

dysfagi och 

nutritionsproblem 

Grad I 

2015 

USA 

Kuehlmeyer, 

Schuler, Kolb, 

Borasio & Jox 

Evaluating 

Nonverbal 

Behavior of 

Individuals with 

Dementia During 

Feeding: A 

Survey of the 

Nursing Staff in 

Residential Care 

Homes for Elderly 

Adults 

Utforska 

vårdpersonalens 

tolkning av 

beteende i samband 

med 

sondmatstillförsel 

och varsam 

matning, hos 

individer med 

demenssjukdom 

Tvärsnittsstudie 

Stratifierat urval 

Bortfall utgjordes av 

ca en tredjedel 

Non-verbalt 

beteende observeras 

ofta och spelar stor 

roll i bedömning 

om fortsatt 

artificiell nutrition 

och vätska till 

individen. 

Tolkningen av det 

non-verbala 

beteendet 

differentierar. 

Grad 1 

 

 

 



 
 

 
 

Bilaga E4                         Tabell 5. Artikelöversikt resultatdel 
 

Publikationsår 

Land 

 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2012 

Japan 

Ogita, 

Utsunomiya, 

Akishita & 

Arai  

Indications and 

practice for tube 

feeding in 

Japanese 

geriatricians: 

Implications of 

multidisciplinary 

team approach 

Undersöka 

geriatrikers 

beslutsfattande 

avseende 

sväljsvårigheter av 

varierande orsak hos 

äldre och de faktorer 

som är associerade 

med interventioner 

för dysfagi samt 

själva 

beslutsprocessen 

Tvärsnittsstudie 

Medlemmar ur 

“Japan Geriatrics 

Society” 

Bortfall utgjordes av 

42 % 

Det råder ej 

konsensus mellan 

japanska geriatriker 

avseende 

sondnäring till 

individer med 

demens, dock 

överväger nästan 

hälften denna 

behandling 

Grad I 

2017 

Italien 

Pengo, Zurlo, 

Voci, 

Valentini, De 

Zaiacomo, 

Catarini, & ... 

Giantin 

 

Advanced 

dementia: 

opinions of 

physicians and 

nurses about 

antibiotic therapy, 

artificial 

hydration and 

nutrition in 

patients with 

different life 

expectancies. 

Undersöka åsikter 

hos sjuksköterskor 

och läkare om 

artificiell näring & 

vätska jämfört med 

antibiotikabehandling 

hos patienter med 

avancerad demens, 

även identifiera 

känslor och beteende 

kring frågor om 

livets slut. 

Delstudie från en 

större studie, 

kvalitativt inriktad 

med frågeformulär 

Flertalet professioner 

som arbetar på 

geriatriska enheter i 

två regioner i Italien 

Bortfall utgjordes av 

ca 83 % 

Artificiell näring är 

skapar flest etiska 

dilemman vid livets 

slut, dessa 

differentierar 

mellan 

sjuksköterska & 

läkare som med 

känslor, etiska 

frågor och tankar 

kan ha olika åsikter 

om behandlingarnas 

förekomst 

Grad II 

 



 
 

 
 

Bilaga E5                         Tabell 5. Artikelöversikt resultatdel 
 

Publikationsår 

Land 

 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2007 

Nederländerna 

van Wigcheren, 

Onwuteaka-

Philipsen, 

Pasman, Ooms, 

Ribbe & van 

der Wal 

Starting artificial 

nutrition and 

hydration in 

patients with 

dementia in the 

Netherlands: 

frequencies, 

patient 

characteristics and 

decision-making 

process 

Undersöka 

förekomsten av 

artificiell näring & 

vätska till individer 

med demens i 

Nederländerna, hur 

det administreras, 

personliga 

egenskaper hos 

patienten och 

egenskaper i 

beslutsprocessen 

som föranleder 

artificiell näring 

och vätska. 

Kvalitativ studie med 

frågeformulär 

Alla läkare som 

arbetar vid ett 

omsorgsboende i 

Nederländerna 

Bortfall utgjordes av 

ca en tredjedel 

Artificiell näring 

och vätska 

administreras sällan 

till patienter med 

avancerad demens, 

när det förekommer 

sker det under en 

kort tid och utgör en 

del av 

behandlingen, ofta 

håller inblandade 

parter med beslutet. 

Grad I 

 

 




