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SAMMANFATTNING 

Syfte: Litteraturöversiktens syfte var att belysa vilken påverkan parenteral nutrition har på 

livskvaliteten hos palliativa patienter.  

Metod: Denna studie har genomförts som en litteraturöversikt. Vetenskapliga artiklar har 

insamlats från databaserna Cinahl, Medline och Pubmed. Totalt fann författarna 12 

vetenskapliga artiklar som svarade mot litteraturstudiens syfte. De utvalda artiklarna var både 

kvantitativa och kvalitativa. Kvalitetsgranskningen utfördes med hjälp av granskningsmallar 

och artiklarna som lade grunden till resultatet motsvarade medel till hög kvalitet.  

Resultat: Resultatet visade på att flertalet patienter kände en trygghet och lättnad när den 

parenterala nutritionen introducerades. Patienterna ansåg att vetskapen att deras 

nutritionsbehov blev tillfredsställt gjorde att de inte behövde vara rädda för att svälta ihjäl. De 

upplevde en ökad livskvalitet då de slapp oroa sig för födointaget och orkade medverka mera 

aktivt i det sociala familjelivet. Flertalet av patienterna uppgav en förbättrad livskvalitet när 

möjlighet gavs att få parenteral nutrition i hemmet trots att det innebar inskränkningar i 

familjelivet. De uppgav även en ökad styrka till att hantera bland annat sjukdomssymtom och 

behandlingsbiverkningar. Den parenterala nutritionen gav i vissa fall problem med 

biverkningar, men de flesta patienterna skattade ändå livskvaliteten högre av att få 

näringsdroppet. Resultatet visade även på att om den parenterala nutritionen sattes in i ett 

tidigt skede kunde en förbättring av nutritionsstatusen ske och patienterna behöll sin 

kroppsvikt under en något längre tid. Det resulterade i en ökad skattning av livskvaliteten. De 

sista veckorna i livet hade näringsdroppet ingen mätbar positiv effekt.  

 

Nyckelord: Avancerad cancer, Livskvalitet, Parenteral nutrition, Palliativ vård, Terminal. 

Keywords: Advanced cancer, Palliative care, Parenteral nutrition, Quality of life, Terminal. 
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INTRODUKTION 
Att äta är en viktig del av våra liv. Maten tillfredsställer fysiologiska och psykologiska behov. 

Varje dag behöver kroppen tillföras en viss mängd näring och energi för att kunna fungera 

optimalt. Brist på näring kan leda till svält, allvarliga sjukdomar och korta medellivslängden. 

För att uppnå god hälsa behövs en balans i näringstillförseln (Reitan & Schölberg, 2003).  

Maten är även viktig ur kultursynpunkt. Måltiderna är en del av människans sätt att umgås 

och det skapar möjligheter till gemenskap, samhörighet, avkoppling och vackert upplagd är 

måltiden en njutning. När människor drabbas av sjukdom spelar maten därför en stor roll i 

livet.  Att kunna äta, njuta av smaker och umgås socialt blir en viktig del för välbefinnandet 

och livskvaliteten (Reitan & Schölberg, 2003; Winkler, Wetle, Smith, Hagan, Maillet & 

Touger-Deckar, 2010). 

 
Livskvalitet 
Livskvalitet är varje människas upplevda kvalitet i vardagen. Det är den tillfredställelse som 

upplevs utifrån hälsa, arbete, boende, ekonomi och relationer till familj och vänner. Begreppet 

livskvalitet är subjektivt, flerdimensionellt och innefattar flera aspekter så som de fysiska, 

psykiska och sociala delarna i livet (Reitan & Schölberg, 2003). 

 

Enligt Reitan och Schölberg (2003) och Strang (2007) kan livskvalitet beskrivas utifrån fyra 

begrepp som hopp, identitet, mening och gemenskap. Att uppleva hopp är viktigt för 

människors hälsa och välbefinnande. Hopp är nödvändigt för att livet ska upplevas som gott 

att leva och utgör en väsentlig källa för livskvalitet. Känslan av hopp är ofta kopplad till 

framtiden och en anledning till att cancersjukdomar medför stort lidande är att hoppet 

försvinner när framtiden ter sig osäker. Den egna identiteten kan kopplas till hur varje 

människan upplever sig själv både psykiskt och fysiskt. Det skapar den unika individen. 

Självbilden har betydelse för hur personer hanterar svåra situationer som vid sjukdomar eller 

olika behandlingar. Upplevelsen kan kännas som ett hot mot den egna identiteten (Reitan & 

Schölberg, 2003). Livskvaliteten för palliativa patienter påverkas av minskat näringsintag som 

leder till viktminskning. Även ödem, symtom från mag- och tarmområdet, förlorad 

muskelmassa eller behandlingsbiverkningar påverkar cancerpatienters upplevelse och 

värderingen av livskvaliteten. (Gupta, Lis, Granick, Grutsch, Vashi, & Lammersfeld, 2006; 

Hutton, Baracos, & Wismer, 2007). Livshotande sjukdomar kan även leda till bristande 

gemenskap eller isolering som ger konsekvenser för individen, beroende på vilket socialt 
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nätverk individen har (Reitan & Schölberg, 2003). Människor med svåra sjukdomar som 

skattar sin livskvalitet lågt har i större utsträckning en social försvagning och det kan leda till 

trötthetssyndrom, sömnsvårigheter, oro, svåra depressioner och isolering (Persoon, Huisman, 

Naber, Schoonhoven, Souerwein & Achterberg, 2005). För att motverka detta behöver 

individen ett socialt stöd omkring sig och den personliga tron kan stärka självkänslan. Den 

egna familjen och betydelsefulla relationer blir därför en viktig källa till en ökad livskvalitet 

(Reitan & Schölberg, 2003). 

 
Palliativ vård 
Begreppet palliativ kommer från det latinska ordet pallium som betyder kappa eller täcke. 

Inom den palliativa vården står det för att ”täcka över” symtomen med hjälp av 

behandlingsåtgärder vars främsta syfte är att främja patientens välbefinnande. Patienten 

befinner sig i stadium då sjukdomen inte längre svarar på en botande behandling och den 

förväntade livslängden är relativ kort. Det innebär en aktiv helhetsvård av patienter och deras 

anhöriga som utövas av ett multiprofessionellt team (Twycross, 2002). Enligt WHO är den 

palliativa vården ett förhållningssätt med målet att ge patienten och anhöriga god livskvalitet. 

Teamarbete och ett väl fungerande samarbete med andra vårdgivare ska tillgodose patientens 

behov utan att information försummas i vårdkedjan. Genom att se hela människan kan vården 

möta patientens symtom i form av fysiska, psykiska, sociala och existentiell natur i ett tidigt 

skede. Den palliativa vården ska hjälpa människan att leva ett så normalt liv som möjligt fram 

till slutet och betraktar döendet som en normal process. Den palliativa vården innefattar också 

ett anhörigstöd både under pågående sjukdom och efter dödsfall. Hela vården bygger på fyra 

grundstenar: symtomkontroll, anhörigstöd, samarbete mellan olika yrkeskategorier, god 

kommunikation och relation mellan vårdgivare, patient och anhöriga (Socialstyrelsen, 2006; 

SOU, 2001; WHO). 

 

Palliativa vårdformer och nuläge 
Den palliativa vården i Sverige är under uppbyggnad. Det finns i nu läget 680 stycken 

slutenvårdsplatser för palliativ vård i hela landet varav 4 stycken i Dalarna och 3158 

hemsjukvårdsplatser varav 185 platser i Dalarna. Där är den avancerade palliativa vården 

inräknad. Dalarna har 6 team fördelade över länet som bedriver palliativ hemsjukvård med 

någon form av dygnet runt verksamhet. Dessa team består av sjuksköterskor och läkare. 

(Nationella rådet för palliativ vård, 2010). De palliativa patienterna vårdas inom olika 
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vårdformer beroende på var i landet de bor. De flesta län har någon form av palliativt 

rådgivningsteam som arbetar som konsulter gentemot kliniker, hemsjukvård eller olika 

boende former. På en del av dessa ställen gör konsultteamen hembesök och kan utföra 

specifika insatser. Vårdplatser märkta för palliativ vård finns på olika kliniker inom 

slutenvården till exempel medicinkliniker och onkologkliniker samt hospice platser som är 

representerade i nästan alla länsdelar. I vissa delar av landet saknas fortfarande verksamheter 

och kompetens som kan täcka de behov palliativa patienterna har vid livets slut 

(Socialstyrelsen, 2006). 

 

Palliativa patienter 
Områden som berör död, döende och vård i livets slut är patienter med cancer diagnoser 

överrepresenterade. Få studier finns gjorda på patienter med hjärtsjukdom, demens, kronisk 

obstruktiv lungsjukdom (KOL) och den neurologiska sjukdomen amyotrofi lateral skleros 

(ALS). Studier som rör äldres vårdbehov vid livets slut är ett fåtal (Socialstyrelsen, 2006). 

Döende patienterna kan delas in i tre grupper. Den första gruppen är de patienter som har en 

stillsam sjukdom som dör på kommunernas vårdplatser. Den andra gruppen är de som har en 

symtomgivande sjukdom som handläggs ända fram till slutet av specialistkliniker som 

onkolog, lung- eller medicin klinik. Patienterna har i hemmet kontakt med vårdcentralen men 

avlider oftast på sjukhus. Den tredje gruppen är de patienter som lider av en påtagligt ökande 

symtomgivande sjukdom och som vårdas i sina hem av avancerad hemsjukvård med 24 

timmars beredskap. Dessa patienter finns också på specialiserade palliativa enheter eller på 

hospice (Strang, 2003).  

 

Palliativa patienter eftersträvar oftast att få leva att så normalt liv som möjligt. Många 

patienter kan uppleva lycka och tillfredställelse med livet trots svåra sjukdomssymtom och ett 

ökat beroende av vården. Döendet kan ses som en process där både självbild och identiteten 

utmanas. Många palliativa patienter får ett ökat behov av samtal samtidigt som det kan vara 

svårt att tala med sina anhöriga om känslor som rör döden. Anhöriga och deras sjuka 

familjemedlemmar talar ofta i symboler och finner en delad vetskap i en ömsesidig tystnad. 

Varierande känslolägen är förekommande hos palliativa patienter, att pendla mellan olika 

känslor som kan tyckas vara motsatser är inte ovanligt (Socialstyrelsen, 2006).  
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Tankar om döden och att utrycka en dödslängtan eller viljan att dö är vanligt hos äldre. Dessa 

utryck kan både vara en känsla av meningslöshet, apati och förtvivlan men samtidigt en 

tillfredställelse med att vara nöjd med det liv som har levts. Den uttryckta viljan att dö kan 

också vara en tillfällighet när den döende människan slits mellan sina sinnesstämningar och 

känslolägen (Socialstyrelsen, 2004). 

 

Palliativa patienter med progressiva sjukdomar har ofta en sammansatt problematik av både 

fysisk, psykisk, sociala och existentiell natur. De fysiska symtomen kan vara illamående, 

kräkningar, andningsproblem, kakexi, smärta, fatigue och de psykiska problemen uttrycker 

sig som depressioner och ångest med dödstankar. Patienterna bär även ofta på en social börda 

och har en familj i utsatt position med många frågor (Strang, 2003).  

 

Nutritions svårigheter hos palliativa patienter 
Risken för att utveckla undernäring beror på vilken form av sjukdom patienterna drabbas av. 

Diagnoser från bukområdet, prostata och gynekologiskcancer kan ge en ökad risk för 

undernäring medan kvinnor med bröstcancer klarar sig bättre. Det är viktigt att kartlägga 

nutritionsrisker då undernäring kan leda till ökade symtom relaterade till cancersjukdomen. 

(Orrevall, Tishelman, Permert & Cederholm, 2009a). Orsaker till näringsproblem hos 

patienter med cancersjukdom kan vara av olika karaktär beroende på sjukdomens utbredning 

och tillväxt. Tumörer kan växa och bilda förträngningar i matstrupen eller i mag-tarmkanalen 

som förhindrar att maten kan passera normalt. Patienter med cancersjukdomar genomgår även 

i palliativt skede olika behandlingar i syfte att lindra symtom. Behandlingarna kan påverka 

födointaget på olika sätt. Cytostatika- och strålningsbiverkningar kan vara illamående och 

kräkningar, såriga slemhinnor, förstoppning, diarréer, fatigue och psykiska reaktioner på 

sjukdomen samt smärta som kan ha en negativ effekt på aptiten. Metabola förändringar kan 

påverka patienternas energiomsättning samt leda till minskad aptit. Patienter som har ett 

nedsatt energiintag under en längre tid och som förvärras kan utveckla en kakexi (Reitan & 

Schölberg, 2003).  Det är ett symtom som ses hos mer än hälften av alla cancerpatienter. 

Kroppens förbränning sker både från fett och proteiner det innebär att individen hamnar i ett 

svälttillstånd. En ökad produktion av olika signalmolekyler (cytokiner) både från kroppens 

egna celler och från cancerceller anses vara orsaken. Den förändrade nedbrytningen gör att 

kroppen inte kan tillgodogöra sig näring (Kaasa, 2001).  
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Palliativa patienter som lider av hjärtsvikt har oftast en utvecklad hjärtkakexi som påminner 

om cancersjukdomens kakexi. Symtomen är likvärdiga med aptitlöshet, trötthet, illamående 

samt minskad muskelmassa. Även vid KOL ses symtom som aptitlöshet, orkeslöshet och 

smärta (Beck-Friis & Strang, 2008). Palliativa patienter får ofta förändrad smak, svårighet att 

svälja och sår i munhålan som ytterligare bidragande orsaker till viktnedgång (Jablonski, Gift 

& Cook, 2007). Redan i ett tidigt stadium av sjukdomen ALS ses en ökning av energibehovet 

och patienterna drabbas därför ofta av en viktminskning när behovet inte kan tillgodoses 

(Bouteloup, Desport, Clavelou, Guy, Derumeaux-Burel, Ferrier, et al., 2009). Dessa patienter 

får ofta sväljningssvårigheter och en ökad salivmängd som påverkar nutritions status. Både 

patienterna själva och anhöriga som hjälper till vid måltiderna kan uppleva matsituationen 

stressande, patienten känner hunger och törst men kan inte äta maten på grund av symtom 

från sjukdomen (Beck-Friis & Strang, 2008).   

 

Parenteral nutrition 
Kunskapsläget visar i dag på att vanlig kost bör rekommendera så långt det är möjligt, även 

till patienter i sen palliativ fas om de fortfarande kan äta för att täcka sitt dagliga behov av 

energi (Beck-Friis& Strang, 2008). Parenteral nutrition är en infusion av en näringslösning 

som ger patienten glukos, fett och proteiner. Det finns även olika tillsatser som kan tillsättas 

till droppet strax före infusionen, allt efter patientens nutritionsbehov. Parenteral nutrition ges 

till patienter som inte via vanlig mat eller andra kosttillägg kan täcka sitt energi och 

näringsbehov. Det ges till patienter där oral eller enteralnutrition inte är möjligt. Hur 

infusionen av näringslösningen ges beror på vilken sort som väljs och i vilken mängd. Oftast 

används centrala infarter på grund av att nutritionslösningen är kärlretande bland annat vid 

långa infusionstider (Jontell & Wikman, 2010). Inför insättning av total parenteral nutrition är 

det viktigt att föra en dialog med patienten och anhöriga om att infusionen ges under ett antal 

dagar och sen utvärderas. Om infusionen inte har den förväntade effekten eller ger ökning av 

besvärande symtom är det då lättare psykologiskt att avsluta näringsdroppet (Beck-Friis & 

Strang, 2008). 

 

Palliativ vård i hemmet vid parenteral nutrition 
Med hjälp av bland annat palliativa team ges patienter möjlighet till stöd och uppbackning 

för att vistas i hemmiljön vid parenteral nutrition. Det innebär att patienterna själva kan få 

välja, om nutritionslösningen skall ges på lasarett eller i hemmet (Reitan & Schölberg, 

2003). Att få näringsdropp i hemmet kräver en noggrann planering då patienten är i behov 



 

6 
 

av recept och material för skötsel och administrering. Det behövs både läkemedel från 

apotek och material i form av bland annat transfusionspump från en hjälpmedelscentral. 

Detta levereras till hemmet i god tid för att skapa en trygghet hos patienten och anhöriga. 

Parenteral nutrition i hemmet kräver ofta stöd från distriktssjuksköterska eller ett 

hemsjukvårdsteam då det inte kan skötas av patienten själv. Skötsel av infarter, leverans av 

nutritionslösning och material, på och av kopplande av dropp blir därmed några av 

sjuksköterskans uppgifter (Orrevall, 1995). När omvårdnaden ges i patientens egna hem 

måste den anpassas efter hemmets utformning och patientens individuella behov. Hemmet 

representerar patientens identitet, tillhörighet och trygghet. Att arbeta i någon annans 

människas hem innebär att sjuksköterskan befinner sig i en situation där det krävs en balans 

mellan patientens olika krav och förväntningar och vilka faktiska möjligheter sjukvården 

har att erbjuda (Reitan & Schölberg, 2003). 

 
Problemformulering 
Frågan om total parenteral nutrition uppstår ofta vid vård i livets slut. För att vårdteamet skall 

kunna ge en så god symtomlindring som möjligt är det därför viktigt att belysa vilken 

påverkan total parenteral nutrition har på livskvaliteten för döende patienter.  

 
Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa vilken påverkan parenteral nutrition har på 

livskvaliteten hos palliativa patienter.  

 

Frågeställning 
Vilken påverkan har parenteral nutrition på livskvaliteten hos palliativa patienter? 
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METOD  
Design 
Detta examensarbete genomfördes som en litteraturöversikt. 

 
Urval av litteratur 
Datainsamlingen till litteraturöversikten har skett via databaserna Cinahl, Medline och 

PubMed. Sökorden som har använts är parenteral nutrition, advanced cancer, cancer, quality 

of life, psychology, psychological, palliative care, palliative, terminal, ALS, alzheimer, 

dementia och COPD (Chronic obstructive pulmonary disease)

 

. Orden har valts utifrån 

examensarbetets syfte och frågeställning. Sökorden har använts i olika kombinationer och 

tillsammans med den Booleska sökoperatorn AND (Forsberg & Wengström, 2008). 

Datainsamlingen presenteras i tabell 1. 

Tabell 1. Översikt över databassökningar 
Databas Sökord Antal träffar Antal lästa 

abstract 

(n=90) 

Antal artiklar 

använda i 

studien (n= 12) 

Cinahl Parenteral nutrition, cancer, quality 

of life. 

37 12 1 

Cinahl Parenteral nutrition, advanced 

cancer, quality of life. 

10 10 2 

Cinahl Parenteral nutrition, palliative care 44 10 1 

Cinahl Parenteral nutrition, quality of life, 

palliative care 

11 1 0 

Cinahl Parenteral nutrition, quality of life, 

terminal 

10 0 0 

Cinahl Psychology,parenteral nutrition 2 1 0 

Cinahl Psychology, parenteral nutrition, 

quality of life, palliative  

0 0 0 

Cinahl Psychology, parenteral nutrition, 

quality of life, terminal 

0 0 0 

Cinahl Psychological, parenteral nutrition, 

palliative 

5 2 0 

Cinahl Psychological, Parenteralnutrition, 

terminal 

3 0 0 

Cinahl Alzheimer, parenteral nutrition 0 0 0 

Cinahl Als, parenteral nutrition 0 0 0 
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Databas Sökord Antal träffar Antal lästa 

abstract 

(n=90) 

Antal artiklar 

använda i 

studien (n= 12) 

Cinahl Dementia parenteral nutrition 12 1 0 

Cinahl COPD, parenteral nutrition 3 0 0 

Medline Parenteral nutrition, advanced 

cancer, quality of life 

13 1 0 

Medline Parenteral nutrition, palliative care 97 0  

Medline Parenteral nutrition, quality of life, 

palliative care 

47 12 2 

Medlin Parenteral nutrition, quality of life, 

terminal 

11 0 0 

Medline Psychology,  parenteral nutrition 304 0 0 

Medline Psychology, parenteral nutrition, 

quality of life, palliative 

9 2 0 

Medline Psychology, parenteral nutrition, 

quality of life, terminal 

11 0 0 

Medline Psychological, parenteral nutrition, 

palliativ 

4 0 0 

Medline Psychological, parenteral nutrition, 

terminal 

2 0 0 

Medline Alzheimer, parenteral nutrition 9 0 0 

Medline ALS, parenteral nutrition 59 2 0 

Medline Dementia, parenteral nutrition 39 0 0 

Medline Dementia, parenteral nutrition, 

quality of life 

8 0 0 

Medline  COPD, parenteral nutrition 15 3  

PubMed Parenteral nutrition, quality of life, 

advanced cancer 

45 5 1 

PubMed Parenteral nutrition, palliative care 650 0  

PubMed Parenteral nutrition, quality of life, 

palliative 

61 10 2 

PubMed Parenteral nutrition, quality of life, 

terminal 

57 7 1 

PubMed Psychology, parenteral nutrition 310 0 0 

PubMed Psychology, parenteral nutrition, 

palliative 

15 1 0 

PubMed Psychology, parenteral nutrition, 

terminal 

14 1 0 
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Databas Sökord Antal träffar Antal lästa 

abstract 

(n=90) 

Antal artiklar 

använda i 

studien (n= 12) 

PubMed Psychological, parenteral nutrition, 

palliativ 

8 0 0 

PubMed Psychological, parenteral nutrition, 

terminal 

10 1 1 

PubMed Alzheimer, parenteral nutrition 11 1 0 

PubMed ALS, parenteral nutrition 7 3 1 

PubMed Dementia, parenteral nutrition 43 0 0 

PubMed Dementia, parenteral nutrition, 

quality of life 

9 1 0 

PubMed COPD, parenteral nutrition 25 3 0 

 
 

Inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusionskriterierna var vetenskapliga artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter. 

Artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2000 - 2010. Författarna förbehöll sig rätten att 

även inkludera artiklar som publicerats tidigare än år 2000 om innehållet hade ett stort värde 

för litteraturöversikten. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska samt presenterats med 

abstract. Studierna skulle omfatta personer över 18 år.  

Exklusionskriterierna var österländska artiklar, då uppsatsförfattarna anser att den 

österländska kulturen skiljer sig från den västerländska kulturen och tolkningen av livskvalitet 

kan därför bli olika. 

 
Tillvägagångssätt 
Författarna till detta examensarbete har tillsammans utfört alla steg i litteraturöversikten. 

Sökningar i databaserna har gjorts både var för sig och gemensamt. Artiklarnas titel och 

abstract har bedömts utifrån överensstämmelsen med syftet och frågeställningen. Efter en 

första granskning valdes 20 artiklar ut. Dessa artiklar lästes i sin helhet och därefter valdes 12 

artiklar ut till resultatet i litteraturöversikten. De 12 artiklar som ansågs relevanta genomgick 

den planerade kvalitetsgranskningen. 

 

 
 



 

10 
 

Analys 
Utvalda artiklar genomgick kvalitetsgranskningen enligt granskningsmallarna för kvalitativa 

och kvantitativa studier (bilaga 1 och 2). Detta gjordes för att säkerhetsställa den 

vetenskapliga kvaliteten. Granskningsmallarna består av ja och nej frågor, den kvantitativa 

utgörs av 25 frågor och den kvalitativa av 29 frågor, mallen är en modifierad version av 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengström (2008). Kvaliteten 

bedömdes sedan utifrån hur många ja svar artikeln fick. Ett ja svar var lika med ett poäng. 

Uppsatsförfattarna menar att poängsatsen för kvalitativa artiklar med låg kvalitet 0 – 18 

poäng, medel 19 – 22 poäng och hög 23 – 29 poäng. För kvantitativa artiklar menas med låg 

kvalitet 0 – 15 poäng, medel 16 – 19 poäng och hög 20 – 25 poäng. För att inkluderas i 

resultatet skulle artiklarna ha uppnått medel till höga poäng. Artiklarna i resultatet presenteras 

i tabell 2.  

 
Etiska överväganden 
Artiklarna i denna litteraturöversikts resultat grundar sig på forskning som är godkända av 

etisk kommitté. Författarna avsåg att förhålla sig objektiva till funnen litteratur och redovisa 

innehållet sanningsenligt oavsett studiernas resultat (Forsberg & Wengström, 2008). 
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RESULTAT 
Resultatet nedan presenteras utifrån frågeställningen vilken påverkan parenteral nutrition har  

På livskvaliteten hos palliativa patienter. Resultatet redovisas i tre olika teman där 

utgångspunkterna är psykisk påverkan, fysisk påverkan och social påverkan. Dessa tre teman 

har samband med varandra men redovisas var för sig för att skapa en struktur. De artiklar som 

redovisas i resultatet riktar sig i störstutsträckning till svårt cancersjuka människor. I en del av 

studierna har livskvalitet och allmäntillstånd skattats utifrån olika mätinstrument bland annat: 

Karnofsky performance status (KPS) som baseras på patientens möjligheter att klara sina 

dagliga aktiviteter. Skalan går från 100 poäng till 0, där 100 poäng är ”perfekt” hälsa med hög 

kompetens och 0 är död. Rotterdam symtom-checklistan (RSCL) används för att mäta 

livskvalitet hos cancerpatienter. RSCL innehåller 22 frågor om det fysiska tillståndet, 8 frågor 

om det psykiska tillståndet och 8 frågor om den funktionella statusen. Quality of Life 

Questionnaire (QLQ-C30) är ett mätinstrument för att mäta livskvalitet och består bland annat 

av frågor kring förekomst av symtom, kognitiva, emotionella och sociala funktioner.  

 
Tabell 2. Sammanställning av artiklarna som ligger till grund för resultatet. 
Författare Land 

År 

Titel Design Metod Deltagare Kvalitet 

Bozzetti,F., 
Cozzaglio,L., 
Biganzoli,E., 
Chiavenna,G., 
DeCiccio,M., 
Donati,D.,  
Gilli,G., 
Percolla,S & 
Pironi, L. 
 
 
 
 

Italien  
 
2002 

Quality of life and length of 
survival in advanced cancer 
patients on home parenteral 
nutrition. 

Kvalitativ  
studie  
 
Datainsamling 
med RSCL 
skalan som 
pågick under 3 
år, 1gr/mån 
fram till döden. 
 
 
 

n = 69  
 
Ålder  
29-82 år 
 
41 kvinnor 
28 män  
 

23/25 
Hög 

Bruera,E.,  
Sala,R., 
 Rico,M.A., 
Moyano,J., 
Centeno,C., 
Willey,J & 
Palmer,J.L. 
 
 
 
 
 
 
 
 

USA 
Argentina 
Chile 
Colombia 
Spanien 
 
2005 
 

Effect of parenteral hydration 
in terminally ill cancer patients 
:a preliminary study 

Kvantitativ 
studie 
 
Randomiserad, 
kontrollerad och  
dubbel blind 

n = 51 
 
Ålder  
28-90 år 
 
Behandling   
14 kvinnor 
14 män 
 
Placebo 
10 kvinnor 
13 män 

26/29 
Hög 
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Författare Land 
År 

Titel Design Metod Deltagare Kvalitet 

Chermesch,I., 
Mashiach,T., 
Amit,A., 
 Haim,N., 
Papier,I., 
Efergan,R., 
Lachter,J & 
Eliakim,R. 
 

Israel 
 
2010 

Home parenteral nutrition for 
incurable patients with cancer 
with gastrointestinal 
obstruction: do the benefits 
outweigh the risks? 

Kvalitativ  
studie 
 
Prospektiv 
Datainsamling 
med KPS skalan 

n = 68   
 
Ålder  
37-87 år  
 
Gr1 = 28st 
Gr2 = 40st 

19/25 
Medel 

Duerksen,D., 
Ting,E., 
Thomson,P., 
McCurdy,K., 
Linscer,J., 
Larsen-Celhar,S 
& 
Brennenstul,E.  
 

Canada 
 
2004 

Is there a role for TPN in 
terminally ill patients with 
bowel obstruction? 

Kvantitativ  
studie 
 
 
Journalstudie 
med användning 
av KPS skalan  
Mellan år 
1997-2002 
 

n = 9 
 
Ålder  
35-57 år 
 
3 kvinnor 
6 män 
 
 

21/29 
Medel 

Hasenberg,T., 
Essenbreis,M., 
Herold,A., 
Post,S. & 
Shang,E. 
 
 
 
 
 
 
 

Tyskland 
 
2010 
 
 
 

Early supplementation of 
parenteral nutrition is capable 
of improving quality of life, 
chemotherapy-related toxicity 
and body composition in 
patients whit advanced 
colorectal carcinoma 
undergoing palliative 
treatment: Results from a 
prospective randomized 
clinical trial. 

Kvantitativ 
studie 
 
Prospektiv 
randomiserad 
studie med hjälp 
av mätningar 
med 
QLQ-C30 

n =82  
 
Ålder  
Median = 59 
och  
57,4 år 
 
PN+ 
22 kvinnor 
20 män 
 
PN 
21 kvinnor 
19 män. 
 

26/29 
Hög 

Lundholm,K., 
Daneryd,P.,  
Bosaeus,I.,  
Köner,U & 
Lindholm,E. 
 

Sverige  
 
2004 

Palliative nutritional 
intervention in addition to 
cyclooxygenase and 
erythropoietin treatment for 
patients with malignant 
disease: effects on survival, 
metabolism and function 

Kvantitativ 
studie 
 
Randomiserad  
prospektiv 

n =306 
 
Ålder 
Median = 68 
år 
 
Nutritions 
gruppen  
66 kvinnor 
71 män 
 
Kontroll grupp  
80 kvinnor 
89 män 

24/29 
Hög 

Orrevall,Y., 
Tishelman,C & 
Permert,J. 

Sverige 
 
2005 
 

Home parenteral nutrition: a 
qualitative interview study of 
the experiences of advanced 
cancer patients and their 
families. 
 
 

Kvalitativ  
studie  
 
Intervjuer 

n =13  
 
Ålder 
47 -79 år 
 
8 kvinnor 
5 män 
 
11 familje- 
medlemmar 

23/25 
Hög 
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Författare Land 
År 

Titel Design Metod Deltagare Kvalitet 

Orrevall,Y.,  
Tishelman,C., 
Permert,J  & 
Cederholm,T. 
 
 
 
 
 

Sverige 
 
2009 
 
 
 
 
 
 

The use of artificial nutrition 
among cancer patients enrolled 
in palliative home care 
services. 

Kvantitativ 
studie 
 
Strukturerad 
Telefon 
intervjuer  
 
Kvantitativ 
Komplettering 
från journal. 
 

n = 620  
 
Ålder 
19 – 94 år 
 
341 kvinnor 
279 män 
 

22/25 
Hög 

Pelzer,U., 
Arrnold,D., 
Goevericin,M., 
Stieler,J., 
Doerken,B., 
Riess,H & 
Oettle,H. 

Tyskland 
 
2010 
 

Parenteral nutrition support for 
patients with pancreatic cancer. 
Results of a phase II study 

Kvantitativ 
studie 
 
Prospektiv  
studie  
Effekt av given 
behandling 
 

n = 32  
 
Ålder  
47 -75 år 
 
14 kvinnor  
18 män 

25/29 
Hög 

Shang,E. 
Weiss,C.  
Post,S & 
Kaehler,G. 
 

Tyskland 
 
2006 
 
 
 
 
 
 

The influence of early 
supplementation of parenteral 
nutrition on quality of life and 
body composition in patients 
with advanced cancer. 

Kvantitativ 
Studie  
 
Prospektiv 
randomiserad 
studie med två 
grupper 
Mätningar 
gjorda med 
QLQ-C30 
 

n =152  
 
Ålder  
Median = 
59 och 57 år 
 
PN+ 
37 kvinnor 
35 män 
 
PN- 
41 kvinnor 39 
män 

26/29 
Hög 

Torelli,G.,  
Campos,A 
& Meguid, M. 

USA 
 
1999 

Use of TPN in terminally ill 
cancer patients. 

Kvantitativ 
studie 
 
Prospektiv 

n = 26   
 
Ålder  
Median = 
32 och 56 år 
 
Adjutant 
7 kvinnor 
8 män 
 
Support 
9 kvinnor 
2 män  

20/29 
Medel 

Verschueren,A., 
Monnier,A., 
Attarian,S., 
Lardillier,D & 
Pouget,J. 

Frankrike 
 
2009 
 
 

Enteral and parenteral nutrition 
in later stages of ALS: an 
observational study 

Kvantitativ 
Studie  
 
Prospectiv 
Observationer  
och 
provtagningar 
varje till var 
tredje månad 
under studie 
tiden 

n =30  
 
Ålder 
 
 
16 kvinnor 
14 män 

24/29 
Hög 
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Den parenterala nutritionsbehandlingens påverkan på livskvaliteten hos 
palliativa patienter. 
Psykisk påverkan 

Den psykiska påverkan som parenteral nutrition får för många patienter kan beskrivas med 

känslor av lättnad och trygghet. I studien som Orreval, Tishelman och Permert (2005) gjorde 

beskrev patienter med cancersjukdomar känslor av trygghet och lättnad i samband med 

introduktionen av parenteral nutrition. Orsaken var att patienterna ansåg att deras 

nutritionsbehov blev tillfredsställt.  Både patienter och anhöriga menade att vetskapen om att 

energibehoven täckes ledde till en direkt ökning av livskvaliteten. Patienterna upplevde en 

trygghet över att själva kunna bestämma över den mängd föda som de orkade inta och att 

infusionen kunde ökas om deras nutritionsstatus försämrades. De ville inte uppleva känslan av 

att svälta ihjäl. Enligt patienterna och anhöriga ansågs det nödvändigt att få i sig näring för att 

kunna leva. Detsamma beskrevs hos patienter som drabbats av ALS. Patienterna hade kommit 

så långt i sjukdomsförloppet att de började få svårigheter att inta föda oralt. Introduktionen av 

den parenterala nutritionen skänkte då en lättnad både till patienterna och anhöriga när 

patientens nutritions behov uppfylldes. Det gav en ökad livskvalitet för patienterna och även 

till anhöriga (Verschueren,Monnier, Attarian, Lardillier, & Pouget, 2009). Palliativa patienter 

i ett terminalt skede som fick vätskedropp upplevde även de ett större välbefinnande då 

symtom som fatique, hallucinationer och muskelryckningar minskade. Utvärderingen av 

given behandling gjordes av patienterna själva och observatörer (Bruera, Sala, Rico, Moyano, 

Centeno, Willey, et al., 2005). 

 

Patienter med cancersjukdomar ansåg att näringsdroppet även kunde var till hjälp för att 

motarbeta själva cancersjukdomen och bättre klara av cytostatikabehandlingar, det gav en 

ökad livskvalitet (Orreval, Tishelman & Permert, 2005). Patienterna beskrev också att det var 

svårt att skilja mellan för och nackdelar på droppets effekt och effekten av 

cancerbehandlingarna. I en kvalitativ studies intervjuer berättar dottern i en av familjerna att 

hon först kände sig positiv till att modern skulle få dropp vid slutet av livet men sedan blev 

hon osäker på om droppet skulle göra att modern led i onödan. Modern avled två veckor efter 

intervjun (Orreval et al., 2005). ”Jag vill att hon skall leva och få må bra, men jag vill inte att 

hon skall plågas under en onödigt lång tid, fram till döden. Det är vad vi har att välja på” 

(Orreval et al., 2005 s.964).  
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Både Orreval, Tishelman, Pemert och Cederholm (2009b) och Shang, Weiss, Post och 

Kaehler (2006) beskrev i sina intervjuer att palliativa patienter upplevde en förbättring av sin 

livskvalitet vid parenteral nutrition i hemmet. Däremot visade Bozzetti, Cazzoglio, Biganzoli, 

Chiavenna, Ciccio, Donati, et al., (2002) på att det fanns en skillnad i skattningen av 

livskvalitet mellan kvinnor och män. Patienterna fick utvärderade sitt välbefinnande med 

hjälp av Rotterdam Symtom checklist (RSCL) efter en månadsbehandling med parenteral 

nutrition. Kvinnorna skattade en ökning av välbefinnandet med 51 % medan männen skattade 

sitt välbefinnande med en ökning av 24 %.  

 

Patienter i terminalt skede med parenteral nutrition visade att de inte upplevde någon större 

förbättring av sin livskvalitet den sista tiden i livet. Patienterna skattade livskvaliteten utifrån 

daglig aktivitet, smärta och möjlighet till födointag (Torelli, Campos, & Meguid, 1999). En 

annan studie visade på liknade skattning där patienterna uppgav att livskvaliteten var relativt 

stabil fram till cirka 1-2 månaderna innan döden inträffade då livskvaliteten försämrades 

(Bozzetti et al., 2002). Patienter som fick skatta sitt allmäntillstånd med hjälp av Karnofsky 

performance status (KPS) visade på att de som hade ett allmäntillstånd högre än 50 poäng vid 

insättningen av parenterala nutritionen uppgav större välbefinnande och hade en något längre 

överlevnad än patienter med skattning under 50 poäng (Chermesch, Maschiach, Amit, Haim, 

Papier, Efergan, et al., 2010; Duerksen, Ting, Thomson, McCurdy, Linscer, Larsen-Celhar, et 

al., 2004). Det visade på att tidpunkten för insättningen av parenteral nutrition kunde ha 

betydelse för om patienterna skattade en förbättring av livskvaliteten eller inte enligt 

Duerksen et al. (2004). 

 

Patienter som fick parenteral nutrition som komplement till vanlig kost uppgav ingen negativ 

psykologisk inverkan med att få infusion eller att ha teknisk utrustning i hemmet (Hasenberg, 

Essenbreis, Herold, Post & Shang, 2010). För de patienter som kunde upprätthålla sitt 

nutritionsstatus med hjälp av parenteral nutrition och vanlig kost var fördelarna större än 

nackdelar som uppstod  vid administreringen (Orreval et al., 2005). Däremot visade studien 

som Bozzetti et al. (2002) gjorde att äldre patienter led mera av ångest och oro vid 

administreringen. 
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En del patienter föredrog att få dropp på natten för att vara mera fria under dagen. 

Förändringar i sömnen märktes både hos patienterna själva och deras familjemedlemmar. 

Störningarna yttrade sig i att de vaknade och kände behov av att kontrollera infusionens 

hastighet samt mängd flera gånger under natten. Patienterna beskrev att detta påverkade 

livskvaliteten negativt då de fick en försämrad nattvila (Orreval et al., 2005).  

Fysisk påverkan 
Palliativa patienter fick ofta grund av sin sjukdom en fysisk påverkan som ledde till minskad 

aptit och viktnedgång. Den parenterala nutritionen hos dessa patienter fick då en positiv 

betydelse som kunde resultera i en viktökning och ett ökat BMI (Hasenberg et al., 2010; 

Shang et al., 2006). Patienter med cancer som skattade sin livskvalitet efter 

nutritionsbehandlingen, enligt fysiska funktioner i skattningsskalorna QLQ-C30 och RSCL 

skattade signifikant en högre livskvalitet (Bozzetti et al., 2002; Hasenberg et al., 2010; Shang 

et al., 2006). 

 

I studien som Bozzetti et al. (2002) gjorde hade patienter med avancerad cancer ingen större 

viktförändring vid introduktionen av den parenterala nutritionen som när döden inträffade. 

Det visade att patienterna som fick parenteral nutrition inte hade någon markant ökad 

viktuppgång av parenteral nutritionsbehandling. Däremot menade Orreval et al. (2005) att 

patienterna själva ofta upplevde en ökad vikt som gav en högre skattning av livskvaliteten. De 

flesta ALS patienter med nedsatt nutritions status på grund av svälj och andningsproblem 

uppvisade att även de hade god hjälp av parenteral nutrition för att kunna hålla sin vikt över 

ytterligare en tid (Verschueren et al., 2009). Shang et al. (2006) uppgav att patienter med 

avancerad cancersjukdom som fick parenteral nutrition hade lättare att hålla sin vikt under en 

längre tid. Kontrollgruppen som inte fick parenteral nutrition visade på en högre frekvens av 

anorexi. Även en långsammare viktminskning kunde uppvisas bland patienter med 

colorectalcancer som fick parenteral nutrition enligt Hasenberg et al. (2010). Patienter med 

avancerad bukcancer som fick parenteral nutrition som stöd vid cytostatika behandling visade 

även de på en viktminskning med ett långsammare förlopp (Torelli et al., 1999). 

 

Shang et al. (2006) ansåg att få känna aptit hade stor betydelse för cancer patienterna. Aptiten 

ökade välbefinnandet och patienterna skattade livskvaliteten högre. En förbättring av aptiten 

uppgavs hos patienter som fick parenteral nutrition som ett komplement till vanlig mat och 

näringsdryck (Hasenberg et al., 2010; Shang et al., 2006).  



 

17 
 

Orreval et al. (2005) såg i sina intervjuer att en del patienter hade en ökad aptit medan andra 

upplevde en minskad hungerkänsla. I en intervjustudie på patienter som fick parenteral 

nutrition i hemmet uppgav nära hälften att deras aptit inte påverkades medan en fjärdedel 

uppgav ökad aptit (Orreval et al., 2009b). Patienter med maligna sjukdomar uppvisade vid en 

studies start lägre andel kroppsfett än normalt. Med hjälp av nutritionsstöd sågs en ökning av 

kroppsfettet signifikant mot kontrollgruppen som inte fick nutritionsstöd. Ett konditionstest 

visade att patienter som fått nutritionsstöd hade en högre maximal kraftutveckling vid 

ansträngning, samt en högre syremättnad i blodet jämfört med kontrollgruppen (Lundholm, 

Daneryd, Bosaeus, Köner & Lindholm, 2004). 

 

Flera studier visade på att parenteral nutrition gav förbättrad nutritionsstatus hos 

cancerpatienter (Bozzetti et al., 2002; Pelzer, Arnold, Goevericin, Stieler, Doerken, Riess et 

al., 2010; Shang et al., 2006). Störst nytta upplevdes av patienterna den första månaden efter 

starten av parenteral nutrition. Kvinnliga patienterna uppgav en fysisk förbättring enligt 

RSCL med 48 % medan männen uppgav en ökning på 28 % (Bozzetti et al., 2002). Flera 

studier visade på samma resultat, att patienterna upplevde att deras kroppsfunktion och 

aktivitetsnivå ökade vid parenteral nutrition (Bozetti et al., 2002; Orreval et al., 2005; Shang 

et al., 2006). Patienter som fick cytostatika behandling och parenteral nutrition som stöd hade 

inte bara en långsammare viktminskning utan rapporterade även färre cytostatika relaterade 

biverkningar (Torelli et al., 1999; Hasenberg et al., 2010).  Patienter med avancerad cancer 

som snarare skulle ha svultit ihjäl istället för avlidit av sin cancersjukdom fick parenteral 

nutrition fram till sin död. Där påvisades att den fysiologiskt positiva effekten enligt RSCL 

som upplevdes första månaden minskade med tiden, för att 2-3 månader innan dödstillfället 

vara obetydlig (Bozzetti et al., 2002). 

 

Infusionsbiverkningar som uppgavs var ofta relaterade till infusionsvolymens storlek eller 

infusionshastigheten. Patienterna upplevde kräkningar, illamående och huvudvärk (Orreval et 

al., 2005). En studie som gjordes på patienter med cancer från bukområdet uppgavs 

komplikationer i form av sepsis, skelettsmärtor och hyperkalcemi. Kontrollgruppen som inte 

fick parenteral nutrition uppvisade färre sepsisinfektioner (Chermesch et al., 2010). Bozzetti 

et al. (2002) rapporterade om liknade biverkningar efter parenteral nutrition för patienter med 

cancer från bukområdet. Där uppgavs även anorexi, trötthet, energibrist och minskat sexuellt 

intresse som upplevda biverkningar.  
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Patienter i terminalt skede som ingick i en journalgranskning, uppvisade på flest 

komplikationer från infusionsområdet. Mer än hälften av dessa patienter drabbades av 

tromboser och flertalet fick byta infart under behandlingstiden (Duerksen et al., 2004). 

Social påverkan 
Shang et al. (2006) visade att njutningen av maten var lika viktig som det sociala livet med 

familj och vänner runt måltiden. I intervjuerna som Orreval et al. (2005) gjorde uppgav 

patienterna att de helst ville kunna äta själva och att de hade ambitionen att försöka inta så 

mycket näring som möjligt från vanlig mat. Mat lagades och serverades som tidigare trots 

näringsdroppet. 

 
Näringsdroppet gav ny styrka och patienter använde styrkan till att klara sig mer på egen hand 

och de var glada över att inte behöva be om hjälp från den övriga i familjen lika ofta. Den 

återvunna styrkan som parenterala nutritionen gav gjorde att patienterna kunde använda den 

till att delta i det sociala livet och utföra sina vardagliga sysslor igen, bland annat att laga mat 

(Orreval et al., 2005).  Bozzetti et al. (2002) visade på motsatsen där uppgav patienterna att de 

inte hade tillräckligt med energi för att utföra olika hushållssysslor eller gå i trappor. De 

orkade inte sköta sitt arbete eller ta lättare promenader utomhus men uppgav ändå att få vara 

hemma gjorde att de skattade sin livskvalitet som bra. Även Duerksen et al. (2004) visade att 

patienterna skattade sin livskvalitet högre när de kunde vistas i hemmiljön. Detta 

möjliggjordes efter att de fått parenteral nutrition introducerat på sjukhuset och upplevde sig 

bli något starkare. För att därefter kunna återvända hem med fortsatt nutritionsbehandling och 

stöd från sjukvården.  

 

Möjligheten att få vara hemma med nutritions dropp uppgav patienterna kändes positivt då de 

fick bra stöd av avancerade hemsjukvårdsteam. När sjuksköterskorna kom regelbundet för att 

sköta administreringen av den parenterala nutritionen upplevde patienten och anhöriga även 

en lättnad över att inte helt själva behöva ta ansvaret för sjukdomsförloppet och 

symtomkontrollen. En negativ aspekt var att besöken ibland uppfattades störande för 

familjelivet. Flertalet av patienterna föredrog att få droppet över natten för att få känna sig 

mera fria under dagen. Både patienterna och familjemedlemmarna ville begränsa droppet till 

så få nätter som möjligt per vecka. Lediga kvällar gav möjlighet till att lämna hemmet eller till 

ett mer avslappnat familjeliv samt en bättre nattsömn (Orreval et al., 2005). 
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DISKUSSION 
Sammanfattning av huvudresultat 
Resultatet visade på att flertalet patienter kände en trygghet och lättnad när den parenterala 

nutritionen introducerades (Orrevall et al., 2005; Verschueren et al., 2009).  Patienterna ansåg 

att vetskapen om att deras nutrition behov blev tillfredsställt gjorde att de inte behövde vara 

rädda för att svälta ihjäl. De upplevde en ökad livskvalitet då de slapp oroa sig för födointaget 

och orkade medverka mera aktivt i det sociala familjelivet (Orrevall et al., 2005). Flertalet av 

patienterna uppgav en förbättrad livskvalitet när de fick möjligheten att få parenteral nutrition 

i hemmet trots att det innebar inskränkningar i familjelivet (Duerksen et al., 2004; Bozzetti et 

al., 2002; Orrevall et al., 2005). De upplevde också en ökad styrka till att bland annat hantera 

sjukdomssymtom och behandlingsbiverkningar (Bozzetti et al., 2002; Chermesch et al., 

2010).  

 

Den parenterala nutritionsbehandlingen gav i vissa fall problem med biverkningar i form av 

huvudvärk, illamående, smärta, tromboser och trötthet men de flesta patienterna skattade ändå 

livskvaliteten som god när de fick näringsdroppet (Bozzetti et al., 2002; Durksen et al., 2004; 

Chermesch et al., 2010; Orrevall et al., 2005). Resultatet visade på att om den parenterala 

nutritionen sattes in i ett tidigt skede kunde en förbättring av nutritionsstatusen ske och 

patienterna behöll sin kroppsvikt under en något längre tid. Sista veckorna i livet hade 

näringsdroppet ingen mätbar positiv effekt (Bozzetti et al., 2002; Torelli et al., 1999). 

Resultatet visade signifikant på att parenteral nutrition gav förbättrad nutritionsstatus hos 

cancerpatienter och en ökad skattning av livskvaliteten (Bozzetti et al., 2002; Pelzer et al., 

2010; Shang et al., 2006). 

 

Resultat diskussion 
Den parenterala nutritionens påverkan på palliativa patienter 
Den påverkan parenteral nutrition hade på palliativa patienter talade signifikant för en positiv 

effekt genom bland annat att patienterna fick sitt näringsintag tillgodosett. I studien som 

Orrevall et al., (2005) gjorde framkom det hur viktigt det var för patienterna att inte känna att 

de skulle svälta ihjäl och det gav en minskad stress kring födointaget när aptiten försvann. 

Flera av studierna visade på att näringsdroppet gav ökad känsla av självbestämmande och en 

ökad livskvalitet trots inskränkningar på familjelivet och uppkomsten av problem med bland 

annat biverkningar (Bozzetti et al., 2002; Pelzer et al., 2010; Shang et al., 2006).  
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De biverkningar från den parenterala nutritionen som framkom i studierna påverkade 

patienternas dagliga tillvaro och krävde ofta någon form av behandling i hemmet (Bozzetti et 

al., 2002; Durksen et al., 2004; Chermesch et al., 2010).  Det visar hur viktigt det är för dessa 

patienter att få hjälp med biverkningarna från den parenterala nutritionen i hemmet då det 

påverkar deras dagliga tillvaro och situationen oftast kan vara mycket komplex med ibland 

svåra symtom även från sjukdomen. 

 

Resultatet visade att en tidig introduktion av parenteral nutrition gav patienten en större 

möjlighet att tillgodogöra sig näringsdroppet och att klara av planerade cytostatika 

behandlingar bättre (Bozzetti et al., 2002; Orrevall et al., 2005; Shang et al., 2006). Sista 

veckan/veckorna i livet hade inte nutritionsdroppet någon nämnvärd effekt vare sig på ökad 

vikt, ökad energi eller ökad livskvalitet. Patienterna fick skatta sin livskvalitet bland annat 

utifrån daglig aktivitet, smärta och födointag (Bozzetti et al., 2002; Orrevall et al., 2005; 

Shang et al., 2006; Torelli et al., 1999). Det kan tolkas som att kroppen i livet slut inte längre 

har förmågan att omsätta näringen till nytta för patientens fysiologi eller livskvalitet. Det är 

viktigt att sjuksköterskan har kunskapen om vilken påverkan parenteral nutrition har för 

palliativa patienter. För att kunna medverka i ställningstagandet till när parenteral nutrition 

bör sättas in eller avslutas och att det sker utifrån den palliativa vårdens förhållningssätt 

(Socialstyrelsen, 2006; SOU, 2001; Twycross, 2002; WHO).  

 

Vid introduktionen av parenteral nutrition bör en dialog med patienten och anhöriga göras om 

att utsättning av droppet kommer att ske om inte förväntad effekt infinner sig. Detta finns ett 

visst belägg för i den forskning som presenterades av Bozzetti et al. (2002) och Torelli et al., 

(1999) där resultatet visade på att palliativa patienter inte hade någon positiv effekt av den 

parenteral nutrition sista veckan/veckorna i livet. För sjuksköterskor inom den palliativa 

vården kan dialogen med patient/anhöriga skapa en bra grund för omvårdnadsplanen och 

möjliggöra en lättare utvärdering av given behandling där patienter och anhöriga ges en 

möjlighet till delaktighet i vården.  
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Ett intressant fynd i denna litteraturöversikt visade Bozzetti et al. (2002) på där det fanns en 

skillnad i skattningen av livskvaliteten mellan kvinnor och män. Kvinnorna skattade sin 

livskvalitet högre än männen efter en månads behandling av parenteral nutrition. En anledning 

kan vara att kvinnor och män värderar olika saker i den sociala tillvaron olika högt beroende 

på personlighet och intresse. Detta resultat kan vara användbart kring beslutet när 

behandlingen med parenteral nutrition skall introduceras. 

 

Flera studier visade på att nutritionsstatusen ökade signifikant för palliativa patienter vid 

behandling med parenteral nutrition. Det innebar att patienternas kroppsfunktion blev bättre 

och att deras aktivitetsnivå ökade (Bozzetti et al., 2002; Orrevall et al., 2005; Shang et al., 

2006). Enligt studien av Orrevall et al. (2005) upplevde patienterna en ökad vikt. Känslan av 

att få näring och lindring när allt känns hopplöst kan vara gott nog för en patient i livets 

slutskede. Lundholm et al. (2004) såg i sin studie att den parenterala nutritionen gav en ökad 

mängd kroppsfett. Vilket tyder på att parenteral nutrition kan vara till nytta för palliativa 

patienters självbild och livskvalitet.  Viktminskningen verkar ha en påverkan på 

aktivitetsnivån och förmågan till social samvaro. Att orka umgås och att få ha närstående 

omkring sig har stor betydelse för den psykiska hälsan (Persoon et al., 2005). Palliativa 

patienter skattar sin livskvalitet utifrån de förutsättningar de upplever när de är informerade 

om att deras levnadstid är begränsad (Gupta et al., 2006; Hutton et al., 2007). Deras 

värderingar skiljer sig något från friska människors värderingar där tiden inte är medvetet 

begränsad. Små saker i vardagen som patienterna kan utföra får större betydelse för 

livskvaliteten. Därför anses vikten ha betydelse för hur palliativa patienten skattar sin 

livskvalitet.  

 

Välbefinnande och livskvalitet påverkas av den sociala gemenskapen som finns i hemmet 

bland annat kring måltider. Det innebär att få känna aptit och kunna medverka runt den 

sociala samvaron ökar skattningen av livskvaliteten hos svårt sjuka patienter (Reitan & 

Schölberg, 2003; Shang et al., 2006; Winkler et al., 2010). Resultatet i denna översikt styrker 

tidigare studier då det visar på hur viktigt det är för svårt sjuka patienter att få känna aptit och 

att orka umgås runt måltiderna. Patienternas ambition är oftast att försöka försörja sig själva i 

möjligaste mån och skattar därefter sin livskvalitet (Orrevall et al., 2005; Shang et al. 2006).  

Patienter med svåra sjukdomar lider ofta av en sammansatt problematik av både fysisk och 

psykisk karaktär. Det innebär ofta en stor trötthet som inte kan vilas bort (Strang, 2003). De 

palliativa patienter som hade nytta av behandlingen med parenteral nutrition och återfick en 
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del styrka upplevde en högre livskvalitet då de kunde utföra lättare hushållssysslor igen 

(Orrevall et al., 2005). Anmärkningsvärt är att Bozzetti et al. (2002) menar i sin studie att 

flertalet patienter inte upplevde någon nämnvärd ökad fysisk styrka men skattade ändå sin 

livskvalitet som god. Detta kunde bero på att dessa patienter befann sig i hemmet och hade ett 

bra socialt nätverk omkring sig. Även Durkensen et al. (2004) menade att patienter som fick 

parenteral nutrition i hemmiljön och hade ett socialt familjeliv runt omkring sig upplevde en 

högre livskvalitet. Detta kunde möjliggöras med hjälp av palliativa team, men innebar också 

en påverkan på familjelivet för patienten och anhöriga. Därför är det viktigt men vårdpersonal 

som är väl insatt i den palliativa vårdens problematik och har förståelse för arbetet i andra 

människors hem (Socialstyrelsen, 2006; SOU, 2001; WHO).  

 

Palliativa patienter har en kort tid kvar att leva och har mindre möjligheter till egna val, därför 

är det av stor vikt att ge en god palliativ vård i hemmet. Delar av denna litteraturöversikts 

resultat visade på att patienterna skattade sin livskvalitet som bra när de gavs möjlighet att få 

vistas i hemmiljön trots biverkningar, störningar i sovvanor och påverkan på familjelivet av 

sjukvårdspersonalens besök (Durkensen et al., 2004; Orrevall et al., 2005).  

 

Metoddiskussion 
Denna studie genomfördes som en litteraturöversikt. Artiklarna som användes till 

litteraturöversiktens resultat söktes i databaserna Cinahl, Medline och Pubmed, vilka enligt 

Forsberg et al., (2008) behandlar vetenskapliga artiklar som riktar sig mot 

omvårdnadsforskning. Sökorden anser författarna vara relevanta utifrån syftet och 

frågeställningen. För att fånga upp studier gjorda på palliativa patienter med andra diagnoser 

än cancer valdes sökord som ALS, COPD och dementia. 

 

Artiklarna skulle innehålla abstract för att underlätta identifieringen. Genom att inte begränsa 

sig till enbart fulltext artiklar anser författarna att de har gjort en genomtäckande sökning efter 

data. Artiklar till litteraturöversikten har även beställts via biblioteket. Inklusionskriterierna 

var att artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2000 - 2010. Författarna förbehöll sig 

rätten att använda sig av studier före år 2000 vilket resulterade i att en artikel var relevant för 

resultatet. Studien av Torelli et al. (1999) stärker senare gjorda forskningsresultat i ett område 

där det förekommer ett fåtal studier. Artikeln hittades i databasen Pubmed när inte 

årtalsbegränsningen var angiven. Artiklarna som litteraturstudien baserades på var skrivna 

enbart på engelska. Då engelska inte är uppsatsförfattarnas modersmål kan feltolkningar vid 



 

23 
 

översättningen förekomma, för att undvika misstolkningar har vissa delar av artiklarna 

granskats och diskuterats av båda författarna flera gånger. Artiklarna representeras från flera 

länder i västvärlden och ger därmed en bredd åt resultatet. Majoriteten av artiklarna som 

litteraturstudiens resultat baseras på är dock skrivna i Europa och författarna anser att det 

resultatet är jämförbart med svenska värderingar. Som exklusionkriterie valdes österländsk 

litteratur bort på grund av skillnader i livsstil och att tolkningen av livskvalitet därför kan bli 

annorlunda.  

 

Artiklarna som valdes utifrån abstract skulle svara mot syftet och frågeställningen i studien. 

Ett relativt stor bortfall uppstod då titel och abstrakt inte motsvarade artikelns innehåll, 20 

artiklar granskades varav 12 kom att användas till resultatet. Analysen av artiklarna gjordes 

med hjälp av kvalitetsgranskningsmallar gjorda av Willman et al. (2006) och Forsberg et al. 

(2008). Artiklarna granskades, diskuterades och tillsammans identifierades teman utifrån de 

funna resultaten av artiklarna. Temana som valdes till presentationen av resultatet grundar sig 

på livskvalitetens olika aspekter (Reitan & Schölberg, 2003). Artiklarnas resultat i studien 

riktar sig mot livskvalitet men utifrån dessa olika aspekter, därför kan det uppfattas som 

artiklarnas teman är olika. En del av artiklarna redovisar livskvalitet utifrån fysiska 

biverkningar av parenteral nutrition eller viktnedgång andra direkt mot patientens upplevelse. 

Detta skapar en svaghet åt denna litteraturöversikt då inte det finns tillräckligt med material 

som belyser exakt samma sak. Styrkan i denna översikt är att resultatet belyser livskvalitet 

från flera vinklar. Livskvalitet är ett subjektivt ämne utifrån patienternas egna upplevda 

bedömningar (Reitan & Schölberg, 2003). Bristen på studier i ämnet gör denna 

litteraturöversikt värdefull då den belyser en del av detta komplexa ämne. 

 

Till denna litteraturöversikt har det använts både kvalitativa och kvantitativa artikelstudier. Ett 

önskemål hade varit en överrepresentation av kvalitativa studier för att bättre fånga 

patienternas upplevelse av att få parenteral nutrition (Forsberg et al., 2008). Resultatet är inte 

fullt ut överförbart till andra länder och kulturer. Det kan finnas för stora skillnader mellan 

olika länder när det gäller ekonomi, administrering och möjligheten till parenteral nutrition i 

hemmet. Den palliativa vårdens uppbyggnad skiljer sig åt mellan länderna och olika kulturer 

spelar en stor roll i hur vi vårdar våra palliativa patienter.  
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Konklusion  
Att den parenterala nutritionen kan få en stor betydelse för palliativa patienter visar denna 

litteraturöversikt på. Flertalet av patienterna upplevde någon form av god effekt trots att det 

påverkade familjelivet och kunde ge infusionsbiverkningar. En del patienter ökade i vikt och 

fick därmed ökat styrka att utföra vardagliga saker som ökade livskvaliteten, andra upplevde 

en positiv känsla bara av att slippa känna att de inte skulle svälta ihjäl. Det är därför viktigt att 

sjukvårdpersonal har med sig detta resultat i ställningstagandet till om parenteral nutrition 

skall introduceras eller inte. Frågan uppstår ofta vid livets sista tid när syftet är att ge patienten 

en så god symtomkontroll som möjligt men där beaktandet av patientens livskvalitet också 

måste vägas in. Resultatet från litteraturöversikten visade på att en tidig introduktion kunde ge 

bättre livskvalitet för patienten och det visar på att frågan måste väckas tidigare i vården av 

palliativa patienter.   

 

För att på bästa sätt bemöta och stödja palliativa patienters behov av parenteral nutrition kan 

denna litteraturöversikt bidra till att öka betydelsen av behandlingen med parenteral nutrition. 

Översikten grundar sig på artiklar från västvärlden och med ett brett åldersspann som kan vara 

av värde för beslutet av behandling med parenteral nutrition.  
 

Förslag till vidare forskning 
Flera kvalitativa studier behövs för att påvisa hur palliativa patienter upplever sin livskvalitet i 

samband med parenteral nutrition. Det skulle vara önskvärt att dessa studier riktade sig mot 

begreppet livskvalitet och att det användes redan etablerade mätinstrument för att kunna 

jämföra resultaten med varandra. Den här studien visar till viss del på hur olika känslor och 

upplevelser yttrar sig olika för människor. Därför är det viktigt med vidare forskning kring 

ämnet.  
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