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SAMMANFATTNING 
  

Palliativ vård innebär en aktiv helhetsvård till personer med obotlig livshotande sjukdom och 

vården syftar till att lindra lidande och främja livskvalitet för den sjuke och dess 

närstående/familjemedlemmar. Specialiserad palliativ vård innebär vård där personen har 

komplexa symtom eller särskilda behov som kräver ett multiprofessionellt team med särskild 

kunskap. Denna vård kan bedrivas inom specialiserade palliativa enheter, men även i hemmet. 

I det sena palliativa skedet är det en naturlig del i döendeprocessen att äta och dricka mindre, 

för att sedan sluta äta och dricka helt. Närstående kan ha svårare att se sjukdomsförloppets 

riktning än vad den sjuke har då närstående inte själva upplever symtomen. Detta innebär att 

närstående har ett stort behov av inkludering i vården. Nutrition inom palliativ vård behöver 

anpassas efter sjukdomsförloppet men frågan om att ge eller avstå vätska och näring i livets 

slut väcker ofta känslor hos framför allt närstående.  

  

Syftet med studien var att beskriva hur familjemedlemmar inom specialiserad palliativ 

hemsjukvård upplever nutritionen och dess betydelse hos personer som får palliativ vård. 

  

Studien utfördes som en empirisk studie med kvalitativ design och semistrukturerade 

intervjuer användes som datainsamlingsmetod. Sex intervjuer med familjemedlemmar till 

personer inskrivna i specialiserad palliativ hemsjukvård utfördes under januari 2018. Insamlad 

data analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. 

  

I resultatet framkom fyra kategorier. Kategorierna var Nutritionen har en stor betydelse, 

Nutritionen är en källa till konflikt, Måltider är mer än bara näringsintag och Förståelse för 

den nya nutritionssituationen. Efter en tolkande analys av resultatet framkom ett övergripande 

tema: Att upprätthålla liv. Nutritionen upplevdes av samtliga familjemedlemmar ha stor 

betydelse för den sjukes välmående och nutritionen sågs som en förutsättning för den sjuke att 

orka leva. Familjemedlemmarna lade ner mycket tid och energi kring nutritionssituationen för 

att upprätthålla livet. 

  

Nutrition används som begrepp inom hälso- och sjukvården och innefattar framför allt vad 

och i vilken omfattning patienter äter och dricker. Slutsatsen är att nutrition och dess 

betydelse för de intervjuade familjemedlemmarna inom palliativ vård betyder mycket mer än 

bara mat och dryck. Det handlar om att upprätthålla liv hos någon med en begränsad tid kvar 

att leva. Nutritionens betydelse har en stor inverkan på familjemedlemmar och tenderar att 

påverka familjen på olika sätt. Att människor kan ha olika föreställningar kring ämnet medför 

att en familjefokuserad omvårdnad skulle kunna bidra till en ökad livskvalitet för 

familjemedlemmar inom den palliativa vården genom att hela familjen tas i beaktande. 

  

Nyckelord: Familjemedlemmar, nutrition, föreställningar, palliativ vård 

  

  

  

 

 



 

 

ABSTRACT 

Palliative care implies active holistic care for people with incurable life threatening disease 

and the purpose of this care is to relieve/ease suffering and facilitate quality of life for both 

patient and family. Specialized palliative care implies care with complex symptoms or special 

needs that requires a multi professional team with specific knowledge. This care can be 

provided within specialized palliative care units but also at home. In late stages of palliative 

care it is a natural part of the dying process to eat and drink less, and eventually stop 

altogether. It can be more difficult for the family to see the trajectory of illness than it is for 

the patient, because the family members do not experience symptoms. Therefore, the family 

needs to feel included. Nutrition in palliative care has to be adjusted to the course of the 

disease but to give or not to give hydration and nutritional support at end of life often arouses 

emotions, especially for the family.  

  

The aim of the study was to describe how family members in specialized palliative home care 

experience nutrition and its significance amongst people undergoing palliative care. 

  

The method was a qualitative design and semi-structured interviews were used to collect data. 

During January-2018 six interviews with family members of people undergoing specialized 

palliative home care, took place. The collected data was analyzed through content analysis. 

  

A total of four categories were identified. The categories consisted of Nutrition has a major 

significance, Nutrition is a source to conflict, Meals are more than just food intake and 

Understanding the new nutritional situation. A deeper analyze resulted in an underlying 

theme: To preserve life. Nutrition was considered to be of great importance of the wellbeing 

of the patient, and food was seen as a prerequisite to be able to manage staying live. Family 

members spent a lot of time and effort on different aspects regarding the nutritional situation 

to preserve life. 

  

Nutrition is used as a concept in health care and mainly includes what and to what extent 

patients eat and drink. The conclusion is that the meaning of nutrition in palliative care is 

much more than food and drink, it means preserving life when the remaining life is limited. 

The importance of nutrition has a significant impact on family members and tends to affect 

the family in different ways. People can have different beliefs about nutrition and a family 

focused care could contribute to an increased quality of life for family members in palliative 

care. 
 

Key words: Family, nutrition, beliefs, palliative care 
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INLEDNING 

 

Mat och dryck har för de allra flesta människor en stor betydelse under hela livet och ses som 

en förutsättning för överlevnad. Den naturliga döendeprocessen innebär dock att äta och 

dricka mindre för att sedan sluta helt då nutritionen inte längre fyller en fysisk funktion för 

den döende. Att vara närstående/familjemedlem till en svårt sjuk person innebär ofta stora 

förändringar för hela familjen och att stå bredvid när en person slutar äta kan vara både 

plågsamt och känslomässigt påfrestande. Den palliativa vården syftar till att lindra lidande och 

främja livskvalitet även till personerna i den svårt sjukes närhet. 

 

BAKGRUND 

 

Palliativ vård 

  

Omkring 91 000 personer avled i Sverige år 2016 (Socialstyrelsen, 2017). Westerlund et al. 

(2018) skriver att det inte finns någon jämförbar statistik från Sverige men att data från 

Australien visar att cirka en tredjedel av befolkningen upplever döden i ens närhet under en 

femårsperiod. Cirka 80 procent av de som avlider i Sverige beräknas vara i behov av palliativ 

vård (Socialstyrelsen, 2013). Socialstyrelsens definition av palliativ vård är hälso- och 

sjukvård som syftar till att lindra lidande och främja livskvalitet för personer med progressiv, 

obotlig sjukdom eller skada. Vården beaktar fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov 

(Socialstyrelsen, 2011c) och för en välfungerande palliativ vård krävs symtomlindring, 

teamarbete, kommunikation och relation samt ett organiserat stöd till närstående (SOU 

2001:6). Det organiserade stödet kan innebära att hjälpa närstående att hantera situationen och 

förbättra deras livskvalitet (World Health Organisation [WHO], 2018). Palliativ omvårdnad 

som begrepp introducerades under slutet av åttiotalet (Johnston, 2005) och är således ett 

relativt nytt ämnesområde. I livets slutskede har varje människa unika önskemål och behov 

och den palliativa vården kännetecknas av en helhetssyn på människan och syftar till att lindra 

plågsamma symtom, bekräfta liv och betrakta döendet som en normal process utan att för den 

sakens skull påskynda eller fördröja den (WHO, 2018). Genom sjukdomsförloppet behövs en 

god kommunikation för att den sjuke och dess närstående skall få information samt att ges 

möjlighet att ställa frågor och diskutera framtiden (Walczak, Butow, Bu & Clayton, 2016). 

  

Allmän och specialiserad palliativ vård 

Allmän palliativ vård kan tillgodose personens behov genom att personal med grundläggande 

kunskap inom palliativ vård utför vården (Socialstyrelsen, 2011a). Den allmänna palliativa 

vården avser all palliativ vård som inte är specialiserad och ska enligt Regionala 

cancercentrum i samverkan [RCC] (2016) kunna bedrivas på alla vårdenheter, såsom 

akutsjukhus, i hemmet och på vård- och omsorgsboenden. Specialiserad palliativ vård innebär 

vård där personen har komplexa symtom eller särskilda behov. Dessa kräver ett 

multiprofessionellt team med särskild kompetens inom palliativ vård (Socialstyrelsen, 2011d). 

Denna typ av vård kan bedrivas inom specialiserade palliativa enheter men även i hemmet.  

  

Palliativ vård i livets slutskede 

Palliativ vård i livets slutskede innebär att sjukdomsspecifik behandling inte längre har någon 

livsförlängande effekt som gagnar den sjuke och personen förväntas avlida inom en 

överskådlig framtid (Socialstyrelsen, 2013). Med överskådlig framtid menas dagar, veckor 

eller någon månad (SOU 2001:6). Övergången till palliativ vård i livets slutskede baseras på 

en helhetsbedömning.  
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Att definiera hur lång tid en person har kvar att leva är svårt, dock är det av största vikt att den 

sjuke och dess familjemedlemmar får insikt om att döden är oundviklig inom en överskådlig 

framtid för att kunna få möjlighet att förbereda sig. Vid ställningstagande till att övergå till 

palliativ vård i livets slutskede skall ett brytpunktsamtal mellan läkare och patient och 

eventuella närstående utföras (Socialstyrelsen, 2013). I ett brytpunktssamtal diskuteras den 

fortsatta vården utifrån patientens tillstånd, behov och önskemål och det är vanligt att flera 

samtal med patient och närstående utförs av teamet (Socialstyrelsen, 2012). I det nationella 

vårdprogrammet för palliativ vård hävdas att alla bör få tillgång till palliativ vård i livets 

slutskede (RCC, 2016). Döendeprocessen varierar från person till person och kan ej förutspås 

men under den sista tiden i livet blir förloppet ofta detsamma oavsett bakomliggande sjukdom 

(SOU 2001:6). Fenomen som ofta är förknippade med att döden är nära förestående är 

förändringar i andning, medvetenhet, hud, emotionellt tillstånd och intag av vätska (Benedetti 

et al., 2013). Karlsson (2013) beskriver döendeprocessen som att personen blir alltmer trött 

och orkeslös för att mot slutet sova under större delen av dygnet. 

  

Sjuksköterskans ansvar 

  

Johnston (2005) skriver att vårdandet av den döende och de närstående främst är 

sjuksköterskans ansvar och när målen med vården förändras är det sjuksköterskan som har till 

uppgift att stödja och hjälpa dem i dessa övergångar. Sjuksköterskans roll inom den palliativa 

vården innebär att stötta patient och närstående genom att lyssna och informera. 

Sjuksköterskan kan även behöva vara den svårt sjukes talesperson och att vara den som ser till 

att patienten och dess familjemedlemmar har förstått den information de fått. Sjuksköterskan 

kan även fungera som en länk mellan patient och närstående och vara en samordnare mellan 

dessa (Sekse, Hunskår & Ellingsen, 2017). Sjuksköterskor med specialisering inom palliativ 

vård skall ha förmågan att förebygga, behandla samt lindra symtom som förekommer i 

samband med exempelvis nutrition hos personer i palliativt skede (Sjuksköterskor för Palliativ 

Omvårdnad [SFPO], 2008). Detta kräver kunskap om orsaker till uppkomsten av symtomen. 

Vidare har den specialistutbildade sjuksköterskan ett ansvar att initiera och genomföra svåra 

samtal med närstående och för detta krävs en fördjupad samtalskonst kring livet och döendet. 

Arbetet skall baseras på en helhetssyn och vid vård i livets slutskede skall sjuksköterskan 

verka för att vården är individanpassad med god livskvalitet som målsättning för den döende 

och dess familjemedlemmar. Sjuksköterskan skall även ha förmågan att identifiera 

reaktionerna hos närstående för att kunna stötta dem (SFPO, 2008). Sjuksköterskan har med 

detta en viktig funktion genom att göra familjen delaktig och för detta krävs att 

familjemedlemmarna har ett förtroende för sjuksköterskan (Sekse et al., 2017). 

 

Närstående/Familjemedlem 

 

Närstående definieras som en person som den enskilde anser sig ha en nära relation till 

(Socialstyrelsen, 2004). I den palliativa vårdens värdegrund omfattas patientens närstående 

(RCC, 2016) och även för dem förändras livet dramatiskt i samband med en persons obotliga 

sjukdom. Att leva nära en person som drabbats av cancer beskrivs av familjemedlemmar som 

att få ett ökat ansvar på flertalet plan och närstående upplever en utmaning i att balansera 

mellan olika roller och behov, dels hos den sjuke men även hos sig själv och hos övriga 

familjemedlemmar (Stenberg, Ruland, Olsson & Ekstedt, 2012). Att behöva handskas med 

vetskapen om att en person inom familjen kommer att dö inom en snar framtid innebär att 

närstående behöver hitta nya sätt att leva vilket kan skapa osäkerhet (Carlander, Ternestedt, 

Sandberg & Hellström, 2013). 
 



3 

 

Vid vård i livets slut medverkar ofta familjemedlemmar. En studie gjord i Storbritannien visar 

att närstående till personer som vårdats hemma vid livets slut spenderade i snitt uppemot tio 

timmar om dagen med att hjälpa den sjuke med emotionellt stöd, handling, städning eller 

hjälp med mat och dryck. Tjugofem procent av de närstående vårdade den sjuke över 16 

timmar per dag och detta medförde att de sjuka kunde vårdas hemma (Rowland, Hanratty, 

Pilling, van den Berg & Grande, 2017). En rapport från Socialstyrelsen (2016) visar att 

variationen är stor gällande erbjudandet av närståendestöd inom den allmänna palliativa 

vården och enligt Palliativguiden (2017) saknar fem län/regioner tillgång till specialiserad 

palliativ hemsjukvård. 

  

Enligt Patientlagen (2014:821) skall närstående, om patienten tillåter, få möjlighet till 

delaktighet genom att medverka vid utformningen och genomförandet av vården. Delaktighet 

innebär att vara involverad eller inkluderad i någonting och därmed ha vetskap om och ha 

inflytande i något. Nyckelbegrepp som beskriver delaktigheten är att veta, att vara samt att 

göra. Detta innebär en strävan om ökad kunskap och förståelse för att kunna hantera sin 

situation. Det innefattar också ett behov av att dela och stödja varandras existentiella behov 

men även att utföra eller hjälpa till med aktiviteter som exempelvis matning eller hjälp med 

den personliga hygienen (Andershed, 2013). Ju sjukare en person blir, desto mer involverad 

blir ofta närstående i dessa aktiviteter, vilket också kan förändra roller och relationer inom 

familjen (Carlander et al., 2013). Trots en ofta plågsam och påfrestande situation önskar 

majoriteten av de närstående få möjlighet till involvering och delaktighet (RCC, 2016). Sand 

och Strang (2014) beskriver att närstående ofta önskar vara delaktiga då delaktigheten är ett 

sätt att få kontroll över situationen. Familjemedlemmar kan ha svårare att se 

sjukdomsförloppets riktning än vad den sjuke har då närstående inte själva upplever 

symtomen. Detta innebär att närstående har ett stort behov av inkludering i vården för att 

kunna känna delaktighet. Ur vårdsynpunkt behöver den sjuke och dess närstående betraktas 

som en enhet och stödet till de närstående kan ibland vara det mest angelägna stödet (SOU 

2001:6). Gällande samtal inom den palliativa vården finns det en upplevelse att de stundtals 

kan vara viktigare för familjen än för den sjuke (Udo, Lövgren, Lundquist och Axelsson, 

2018). 

 

Familjefokuserad omvårdnad -Teoretisk referensram 

 

En familj och vilka som ingår i denna kan belysas på olika sätt. Tidigare har familjen ansetts 

bestå av personer som varit förbundna med varandra genom giftermål eller genom blodsband 

men i dagens samhälle finns många olika definitioner i och med att kärnfamiljen inte längre är 

självklar. Familjen kan istället ses som en grupp individer som har känslomässiga band 

mellan sig och som är självdefinierad, vilket betyder att varje familj själv bestämmer vilka 

som tillhör denna, familjen och dess medlemmar är således självvalda (Benzein, Hagberg & 

Saveman, 2017a). 
 

Hela familjen utmanas när funktionen, kommunikationen och rollerna inom familjen 

förändras i och med att en person inom familjen drabbas av en obotlig sjukdom (Årestedt, 

Persson & Benzein, 2014). En familjefokuserad omvårdnad innebär omvårdnad med 

utgångspunkt att familjen påverkar hur individen upplever ohälsa och sjukdom (Benzein et 

al., 2017a). Den palliativa vården poängterar vikten av hjälp och stöttning till de närstående 

(SOU 2001:6) och den sjuke befinner sig i ett konstant sammanhang med andra människor, 

vilket innebär att familjen har en betydande påverkan på upplevelsen av ohälsa och sjukdom. 
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Familjemedlemmars delaktighet i vården har enligt Benzein et al. (2017a) kommit att spela en 

allt större roll och att se familjen som ett systemiskt förhållande innebär att varje individ 

påverkar och påverkas av varandra på något sätt, vilket kan liknas med en mobil. Om en del 

sätts i gungning påverkas också de andra delarna. En familjecentrerad omvårdnad, som är en 

del av den familjefokuserade omvårdnaden innebär att familjen tillsammans blir större än 

varje familjemedlem för sig (Benzein, Hagberg & Saveman, 2017b). 

  

Kommunikation inom den palliativa vården kan ske på olika sätt, exempelvis genom att den 

sjuke samtalar med familjen eller att familjen samtalar med vårdpersonalen. Kommunikation 

kan också ske genom att närstående pratar med vårdpersonal som i sin tur samtalar med den 

sjuke (Fineberg, 2010). Udo et al. (2018) menar att det är betydande att familjen är delaktig i 

svåra samtal så att alla berörda ges möjlighet att arbeta mot samma mål och det bästa sättet, 

enligt Fineberg (2010), är att inkludera alla berörda parter samtidigt, på grund av att familjen 

ses som en enhet. Ett sätt att göra detta inom den familjefokuserade omvårdnaden är att 

använda sig av hälsostödjande familjesamtal som vilar på det systemiska förhållningssättet 

som nämnts ovan och modellen kan användas i samtal mellan familj, men även med enskild 

familjemedlem (Benzein, Erlingsson, Hagberg & Saveman, 2017). 

  

Den familjefokuserade omvårdnadsteorin innebär att fokus inte enbart inkluderar symtom och 

diagnos, utan även hur individen och dess närstående upplever hälsa eller välbefinnande. En 

viktig del i denna teori är att alla människor antas uppfatta verkligheten på individuella sätt 

och att det inte finns något rätt eller fel. Ett centralt begrepp inom den familjefokuserade 

omvårdnaden är således föreställningar. Olika individer, även inom samma familj, kan ha 

olika föreställningar om en företeelse eller en situation (Benzein et al., 2017b), exempelvis 

om matens betydelse vid svår sjukdom. Wright, Watson och Bell (2006, s.67) definierar 

föreställningar som en “sanning om en subjektiv verklighet som påverkar individens 

biopsykosociala-andliga struktur och funktion”. Inom en familj kan det finnas gemensamma 

föreställningar vilket ofta är ett uttryck för vanor eller traditioner (Benzein et al., 2017b). 

Föreställningar uppkommer i alla situationer och om alla personer vi möter, alla är dock inte 

betydelsefulla i och med att inte alla utlöser en känslomässig eller fysiologisk reaktion. De 

föreställningar som har betydelse för hur personer lever sina liv och som skapar ens identitet 

kallas kärnföreställningar och är djupt rotade i alla människor. Dessa kan skapa intensiva 

fysiologiska reaktioner och har en stark påverkan på familjesystemet eftersom 

kärnföreställningar är relevanta för hur familjemedlemmar hanterar ohälsa/sjukdom (Wright 

et al., 2006). Kärnföreställningarna handlar ofta om existentiella aspekter av exempelvis liv 

och död och närståendes individuella föreställningar kring dessa olika antaganden formar hur 

de anpassar sig till situationer (Benzein et al., 2017b) som exempelvis att den sjuke får 

svårigheter att äta. Fortsättningsvis kommer närstående benämnas som familjemedlemmar. 

 

Nutrition 

  

Att äta och dricka är något som från födseln är en förutsättning för överlevnad. I inledningen 

till “Näring för god vård och omsorg” (Socialstyrelsen, 2011b) diskuteras att kunskapen om 

undernäring och dess behandling hos sjuka personer har ökat dramatiskt under de senaste 

decennierna. Trots detta förekommer undernäring hos sjuka fortfarande i stor utsträckning och 

dessa tillstånd utgör allvarliga konsekvenser både för sjukdomsförlopp och på ett 

samhällsekonomiskt plan. Undernäring definieras som ett sjukdomstillstånd där det råder en 

obalans mellan intag och omsättning av näringsämnen (Socialstyrelsen, 2000). 
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I en rapport från Socialstyrelsen (2000) redovisas 25 kliniska studier från Sverige omfattande 

totalt 5120 patienter inom olika vårdformer och dessa visar på en genomsnittlig förekomst av 

undernäring på 28 procent. Enligt Socialstyrelsen (2011b) finns övertygande bevis för att 

nutritionsstöd minskar komplikationer och dödlighet och rätt näring är en viktig 

patientsäkerhetsfråga. Näring är kroppens bränsle och matens betydelse under livets alla faser 

kan inte överskattas. Sjukdom leder ofta till nedsatt fysisk förmåga/funktion. Energibehovet 

blir då lägre, men andra näringsämnen som vitaminer, mineraler och proteiner behövs 

fortfarande på samma sätt. För personer med sjukdom har näringsintaget särskild stor 

betydelse och klinisk nutrition är en del av den medicinska behandlingen. Dock saknas ofta 

rutiner, kunskap och evidensbaserade vårdprogram inom vård och omsorg när det gäller 

nutrition. Riktlinjer för nutrition ska finnas i varje sjukdomsfas för att ge behandling på rätt 

nivå och målen med nutritionen för individen ska finnas dokumenterade (Socialstyrelsen, 

2011b). 

  

Kakexi är ett tillstånd som kan uppstå i olika sjukdomsfaser. Donohoe, Ryan och Reynolds 

(2011) beskriver kakexi som ett multidimensionellt syndrom där förlust av skelettmuskulatur 

och vävnad leder till viktförlust. Tillståndet medför en risk för både försämrad livskvalitet och 

sjukdomsprognos. Uppemot 80 procent av personer med framskriden cancer lider av kakexi, 

varför det är en viktig fråga inom nutrition vid palliativ vård. Det finns tre stadier; prekakexi, 

kakexi samt refraktär kakexi som är den allvarligaste formen (Fearon et al., 2011). Vid svår 

sjukdom kan behovet av näringsämnen öka och undernäring i form av sekundär kakexi går att 

åtgärda med en rad olika omvårdnadsåtgärder. Aptiten vid allvarlig sjukdom är ofta nedsatt 

och maten måste utformas så att näringsämnena som behövs ryms i mindre mängd mat. För 

många personer med undernäring räcker det dock inte att anpassa maten för att motverka 

försämring. Det är då det blir aktuellt med kosttillägg som näringsdryck och andra 

berikningspreparat. Det finns många olika typer av kosttillskott och de varierar i form av 

innehåll, energimängd och beredningsform. Förutom näringsdrycker kan kosttillägg intas i 

form av exempelvis pulver att strö på maten eller i form av puddingar eller soppor (Prevost & 

Grach, 2012). Om förmågan att äta är så nedsatt att detta inte räcker för att tillgodose 

personens energi- och näringsbehov behöver hälso- och sjukvården utreda behovet av 

konstgjord näringstillförsel, artificiell nutrition. Artificiell nutrition kan ges via 

magtarmkanalen, enteral nutrition, eller direkt i blodbanan, intravenös eller parenteral 

nutrition (Socialstyrelsen, 2011b). 

  

Nutrition inom palliativ vård 

Vid undernäring där ämnesomsättningen är rubbad kan personen inte längre ta upp 

näringsämnen som fett och protein. Detta kallas primär kakexi. Primär kakexi är vanligt inom 

exempelvis cancer i ett sent palliativt skede, svår hjärtsvikt eller KOL. Oavsett form av 

undernäring är det av vikt att målen med nutritionsbehandlingen utvärderas kontinuerligt då 

behoven förändras i det palliativa förloppet (Socialstyrelsen, 2011b). Det är en utmaning för 

vårdpersonal att identifiera kakexi och informera patienter och familjemedlemmar om 

tillståndet, men det är viktigt för att de ska kunna acceptera sin situation och för att den sjuke 

inte ska känna press att äta (Scott, Reid, Hudson, Martin, & Porter, 2016). 
 

“Vi dör inte för att vi slutar äta - vi slutar äta för att vi dör” (Fridegren, 2017, s.1). I det sena 

palliativa skedet är det en naturlig del i döendeprocessen att äta och dricka mindre, för att 

sedan sluta äta och dricka helt (Socialstyrelsen, 2013). I livets slutskede kan näringen inte 

metaboliseras normalt (primär kakexi) och mat, dryck och artificiell näringstillförsel har inte 

längre funktionen att tillgodose ett fysiskt behov (Socialstyrelsen, 2011b).  
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Forskning visar att intravenös vätsketillförsel inte ger några signifikanta fördelar avseende 

livskvalitet eller för att förlänga liv (Bruera et al., 2013; Good, Richard, Syrmis, Jenkins-

Marsh & Stephens, 2014), trots detta får personer i sent palliativt skede i olika stor 

utsträckning total parenteral nutrition och/eller intravenös vätskebehandling (Raijmakers et 

al., 2011). En studie från Kina fann att av 184 personer med långt framskriden cancer erhöll 

40,4 procent artificiell närings- och vätsketillförsel till dödsögonblicket (Xiaoli, Menglei, 

Minghui, Zhe & Wenwu, 2016). En studie från Sverige kunde konstatera att av 1083 

patienter, inskrivna i specialiserad palliativ vård runt om i landet, erhöll över 13 procent 

artificiell närings- eller vätsketillförsel under vårdtiden (Orrevall, Tishelman, Permert & 

Lundström, 2013). Willmott et al. (2016) skriver att läkare ordinerar behandlingar, vilka de 

upplever egentligen inte gagnar patienten, av många olika anledningar. De främsta orsakerna 

till att läkare ordinerar exempelvis dropp är att patienten själv eller familjen efterfrågar 

behandlingen eller på grund av bristande kommunikation. 

  

Även när näring inte längre har en fysisk funktion kan sociala, kulturella och emotionella 

dimensioner ha stor inverkan och maten ses ofta som en symbol för livet (Socialstyrelsen, 

2011b). Hopkinson (2015) skriver att maten förbinder människor med varandra på ett sätt som 

vi inte alltid är medvetna om, fysiskt genom att ge kroppen energi för att upprätthålla god 

fysisk aktivitet och liv men även känslomässigt och socialt genom anledningen att umgås med 

varandra. I en studie av Wallin, Carlander, Sandman och Håkanson (2015) beskrev dock 

patienter inskrivna i specialiserad palliativ hemsjukvård att de ofta valde att undvika sociala 

måltidssammankomster på grund av olika ätsvårigheter. Familjemedlemmar upplever att de 

gör gott för den sjuke och visar kärlek och omsorg genom att erbjuda och servera måltider och 

när maten blir avvisad upplever familjemedlemmar inte bara ett avvisande av själva maten, 

utan även av deras kärlek och omsorg (Reid, McKenna, Fitzsimons & McCance, 2009). 

Patienter beskrev i studien av Wallin et al. (2015) att de ofta försökte äta för att tillfredsställa 

andra, exempelvis för att minska familjemedlemmars oro. 

  

Nutrition inom palliativ vård behöver anpassas efter sjukdomsförloppet och då ökad 

livskvalitet är ett övergripande mål för den palliativa vården behöver även näringen ses från 

ett helhetsperpektiv (Day, 2017). I livets slutskede är det av vikt att den sjuke personens 

önskningar är avgörande. Att ha kontroll över vad som väljs att äta kan bidra till ett ökat 

välbefinnande för den sjuke personen och är en viktig del i individens autonomi, 

självbestämmanderätt. Frågan om att ge eller avstå vätska och näring i livets slut väcker dock 

ofta känslor hos framför allt familjemedlemmar som kan ha svårt att förstå situationen 

(Socialstyrelsen, 2011b). I vissa fall kan enteral eller parenteral nutrition komma att 

övervägas i ett sent palliativt skede om det exempelvis upplevs bibehålla eller öka personens 

välbefinnande (RCC, 2016). Socialstyrelsen (2011b) skriver att beslut om hur vätska och 

näring ska användas behöver bedömas utifrån den enskilda situationen då evidensen inom 

området är begränsad. Syftet med nutritions- och vätsketillförsel i livets slut kan vara att 

förbättra kroppscellmassan eller livskvaliteten för den sjuke personen. Med syftet att förbättra 

livskvaliteten skriver Socialstyrelsen (2000) att det är viktigt att vara noga uppmärksam på 

eventuella biverkningar, då artificiell näringstillförsel kan förstärka dessa. Fuhrman och 

Herrmann (2006) belyser möjliga risker med nutritionstillförsel inom palliativ vård. Riskerna 

kan innebära problem med eventuella pumpar som tillför näringen/vätskan, stopp i eller 

infektion i centrala infarter, aspirationspneumoni, reducerad mobilitet samt gastrointestinala 

symtom som diarré, förstoppning, illamående/kräkning eller konflikt relaterad till 

religiös/kulturell tillhörighet.  
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Morita et al. (2005) fann att artificiell vätsketillförsel kan förvärra perifera ödem och ascites. 

En svensk studie har funnit ett samband mellan intravenös vätsketillförsel och ökad frekvens 

av dyspne under de sista veckorna i livet (Fritzson, Tavelin & Axelsson, 2013). 

  

Symtom som påverkar förmågan till näringsintag 

Vid livets slut kan symtom som tidig mättnadskänsla, förstoppning, diarré, andfåddhet, 

smakförändringar (Day, 2017), sväljningssvårigheter, svaghet och förvirring (Hui, Dev & 

Bruera, 2015) uppkomma eller förvärras. Symtomen kan ha en stor inverkan på nutritionen 

och även påverka livskvaliteten (Hui et al., 2015). En annan viktig aspekt är de psykologiska 

faktorernas betydelse för nutritionen. Nedsatt stämningsläge, sömnsvårigheter eller oro 

påverkar förmågan att äta (Day, 2017). Andra symtom som är vanligt förekommande vid 

livets slutskede är illamående, kräkningar och muntorrhet (RCC, 2016). I studien av Orrevall, 

Tishelman, Herrington och Permert (2004) beskrev patienter att svårigheter att äta just kunde 

bero på olika faktorer såsom illamående, aptitlöshet, svaghet, sväljningssvårigheter och/eller 

lukt- och smakförändringar. Själva illamåendet resulterade i en negativ måltidssituation 

(Orrevall et al., 2004). Orsaker till illamående är varierande men besvären kan förvärras 

genom tillförsel av mat (Socialstyrelsen, 2011b). De olika symtomen kan resultera i en 

minskad glädje över matsituationen (Day, 2017). Munhälsan spelar en viktig roll gällande 

förmågan att tugga och svälja men även gällande smakupplevelsen (RCC, 2016). Mercadante 

et al. (2015) fann att av 669 personer med avancerad cancersjukdom hade 22,3 procent 

förekomst av munsvamp. Muntorrhet förekom hos 40,4 procent av personerna och 

sväljsvårigheter hos 15,4 procent och symtomen hindrade personerna från att inta mat och 

dryck. Det är viktigt med munhygien eftersom salivproduktionen minskar och slemhinnorna 

blir skörare när personen inte längre äter och dricker. Vid muntorrhet ökar också karies- och 

infektionsrisken (Day, 2017). När personen fortfarande kan svälja och medverka vid 

munhygien kan muntorrheten lindras genom att personen exempelvis suger på isbitar eller 

salivstimulerande sugtabletter, annars får munvård utföras av personal eller 

familjemedlemmar flera gånger om dagen (Socialstyrelsen, 2011b). 

  

Etiska dilemman 

Ordet etik härstammar från det grekiska ordet ethos som betyder vana, oskriven lag eller 

ståndpunkt. De etiska principer som krävs att beaktas för en god vård i livets slut är 

Autonomiprincipen, Principen att inte skada, Godhetsprincipen samt Rättviseprincipen. 

Autonomiprincipen innebär rätten att få bestämma över sitt eget liv. Principen att inte skada 

innebär att inte skada eller åstadkomma lidande och att välja det handlingsalternativ som 

åstadkommer minst skada eller medför minst lidande. Godhetsprincipen innebär att varje 

individ har en positiv förpliktelse att göra gott och förutsättningen för detta är att veta vad 

som bör göras i en viss situation. Rättviseprincipen innebär att lika bör behandlas lika (Statens 

medicinsk-etiska råd, 2008). Inte sällan skapas en konflikt mellan de olika principerna. Etiska 

reflektioner innebär att försöka ge skäl till de handlingar som utförs och varför vissa val görs. 

Inom den palliativa vården karaktäriseras detta av att försöka urskilja vad som är rätt beslut 

för varje individ och att skapa en motivering till varför just det beslutet anses vara det rätta 

(Kinlaw, 2005; Statens medicinsk-etiska råd, 2008). Det finns riktlinjer att förhålla sig till när 

det gäller etiska aspekter av artificiell närings- och vätsketillförsel, exempelvis att en 

kompetent patient alltid, efter information, kan tacka nej till behandling även om det leder till 

döden (Druml et al., 2016). Exempel på etiska konflikter i nutritionssituationer kan vara då 

individens rätt till självbestämmande och familjemedlemmars vilja att göra gott kolliderar 

med varandra (Statens medicinsk-etiska råd, 2008). I diskussioner mellan familjemedlemmar 

och vårdpersonal om att ge eller avstå från att ge artificiell vätske- eller näringstillförsel 

uppstår etiska ställningstaganden.  
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Geppert, Andrews och Druyan (2010) skriver att dessa diskussioner kan uppstå så sent som 

när patienten är i livets sista fas och redan börjat sluta äta. Familjemedlemmar kan känna oro 

över de obehag som de föreställer sig kan uppkomma i samband med att vätske- eller 

näringsintaget minskar eller upphör. Att undanhålla vätska och näring kan ge upphov till 

etiska dilemman då vätska och näring anses vara ett grundläggande behov som därmed skall 

inkluderas i den grundläggande omvårdnaden (Kinlaw, 2005). I en intervjustudie med 

vårdpersonal inom den palliativa vården framkom att sjuksköterskor och läkare ansåg att 

familjer kan uppleva att vätska och näring är mer än bara en nutritionsbehandling utan även 

kan handla om en omsorg av den sjuke. Vårdpersonalen upplevde även att familjer känner 

stark oro över att patienter far illa av törst eller att de blir försämrade av själva svälten och 

inte av den naturliga döendeprocessen (van der Riet, Good, Higgins & Sneesby, 2008). 

  

Den sjuke och dess familjemedlemmar kan ha olika uppfattningar om vad som är det bästa 

(Del Río et al. 2012; Erlen, 2005) och även om rätten till självbestämmande ska respekteras 

högst av de olika etiska principerna kan familjemedlemmar uppleva att deras åsikter också 

skall tas i beaktande (Erlen, 2005). Genom olika maximala insatser i enlighet med 

familjemedlemmars önskningar kan livet förlängas på döende personer vilket emellertid kan 

innebära ett förlängt lidande (Statens medicinsk-etiska råd, 2008). Statens medicinsk-etiska 

råd (2008) betonar att det är det aktuella problemet och den individuella situationen som styr 

valet av etisk princip eller i de fall olika principer kommer i konflikt med varandra. 

Livskvaliteten måste alltid tas med i beaktande när det gäller nutritionen (Druml et al., 2016). 

  

Problemformulering 

  

Den naturliga döendeprocessen innebär att äta och dricka mindre för att sedan sluta med detta 

helt. Då mat och dryck anses vara en förutsättning för överlevnad kan detta leda till 

känslomässiga påfrestningar för familjemedlemmar när detta avtar och upphör i förenlighet 

med döendeprocessen. Förändrade matvanor kan leda till konflikter exempelvis mellan 

familjemedlemmar och patient eller mellan familjemedlemmar och vårdpersonal och 

artificiell vätske- eller näringstillförsel används stundtals i den sena fasen av palliativ vård 

trots att det kan leda till ökade symtom. Grundläggande etiska principer riskerar att ställas mot 

varandra när det gäller att göra gott för både patient och familjemedlemmar. Då den palliativa 

vården bygger på en helhetssyn vilken innefattar ett stöd även till familjen behöver de 

erbjudas stöd att hantera sin situation för att bibehålla eller förbättra sin livskvalitet. 

Familjemedlemmar är ofta delaktiga i vården, speciellt inom den specialiserade palliativa 

hemsjukvården. Det är av stort intresse att få veta mer om familjemedlemmars föreställningar 

om nutritionens betydelse inom palliativ vård för att på bästa sätt kunna stötta hela familjen 

och i ett tidigare skede kunna hantera eventuella etiska konflikter som kan uppstå i samband 

med nutrition inom palliativ vård. 

  

SYFTE 

  

Syftet med studien var att beskriva hur familjemedlemmar inom specialiserad palliativ 

hemsjukvård upplever nutritionen och dess betydelse hos personer som får palliativ vård. 
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METOD 

  

Ansats och design 

  

Då författarna önskade få ökad kunskap om hur familjemedlemmar upplever nutritionen och 

dess betydelse hos personer inom palliativ vård utfördes studien som en empirisk studie med 

en kvalitativ design. Denna design lämpar sig väl då den syftar till att förstå mänskliga 

erfarenheter (Segesten, 2006) och hur människor upplever sin livsvärld (Polit & Beck, 2012). 

En induktiv ansats tillämpades och denna karaktäriseras av att författarna utgick från varje 

familjemedlems specifika erfarenheter om hur de upplever nutritionen och dess betydelse för 

att skapa en helhet i sammanhanget och denna ansats följdes av en explorativ analys av 

innehållet (Polit & Beck, 2012). 

  

Urval 
 

Ett strategiskt urval gjordes då författarna önskade välja ut familjemedlemmar som hade 

erfarenheter inom området. Inom kvalitativ forskning väljs vanligen informanter som kan ha 

en överförbarhet till andra liknande situationer (Forsberg & Wengström, 2013). Enligt Polit 

och Beck (2017) sker urvalet inom kvalitativ forskning vanligtvis genom icke 

randomiserade/icke slumpmässiga urval och vid kvalitativa intervjustudier är det kvaliteten på 

den insamlade datan som styr och inte antalet intervjuer. 

  

Inklusionskriterier var familjemedlemmar till patienter över 18 år med sjukdom i palliativ fas, 

oberoende av diagnos, som erhållit nutritions- och/eller vätskebehandling i form av artificiell 

närings- eller vätskebehandling och/eller kosttillägg i hemmet. Familjen skulle ha en 

pågående vårdkontakt inom specialiserad palliativ hemsjukvård. Exklusionskriterier var 

minderåriga familjemedlemmar samt familjemedlemmar till patient som bedömdes befinna 

sig i livets sista veckor. Ytterligare exklusionskriterie var familjemedlemmar som ej 

behärskade svenska språket i tal och skrift för att undvika missförstånd relaterade till språket. 

  

Verksamhetschef gav sitt samtycke till studien vilket alltid krävs vid kliniska studier 

(Sophiahemmet Högskola, 2016) och efter telefon/mailkontakt med verksamhetschef 

skickades skriftlig information om den planerade studien samt samtyckesformulär ut. 

Verksamhetschef informerade enhetschefer inom de olika specialiserade palliativa 

hemsjukvårdsteamen om att de skulle komma att kontaktas av författarna inom de närmsta 

dagarna från godkännandet. Enhetscheferna fick även information av verksamhetschefen om 

att vara behjälpliga med att identifiera eventuella familjemedlemmar. Eventuella 

familjemedlemmar nåddes genom att enhetschef, vid behov tillsammans med kliniskt verksam 

sjuksköterska, identifierade familjemedlemmar enligt kriterierna för inklusion och exklusion. 

Därefter tillfrågades familjemedlemmarna muntligen om deltagande. Enhetschef eller kliniskt 

verksam sjuksköterska tog kontakt med presumtiva deltagare per telefon och vid intresse om 

deltagande erhölls ett godkännande om utlämnande av kontaktuppgifter så att författarna 

kunde ta kontakt för utförlig information om studien samt för planering av tid och plats för 

intervjun. Det är en svårighet att få till en bred variation i ett litet urval (Polit & Beck, 2012) 

men i möjligaste mån önskades variation i form av relation mellan familjemedlem och patient. 
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Totalt tio familjemedlemmar till olika patienter gav sitt samtycke till att lämna ut 

telefonnummer så att författarna till föreliggande studie kunde ta kontakt. Av dessa tio beslöt 

en familjemedlem att tacka nej till att delta efter att ha fått utförlig information, en önskade att 

delta men ville bli återuppringd efter ett par dagar, dock gick personen sedan inte att få tag på 

och två andra familjemedlemmar försökte kontaktas flertalet gånger per telefon utan resultat. 

Totalt utfördes således sex intervjuer. Tre av familjemedlemmarna var makar och tre var fruar 

till den sjuke. Alla utom en hade uppnått pensionsåldern. Intervjuerna varade mellan 21 och 

48 minuter. Genomsnittstiden var 33 minuter. Information om studien utlämnades i form av 

ett informationsbrev och det skriftliga samtyckesformuläret inhämtades sedan i samband med 

intervjun. Intervjuerna utfördes under januari 2018. 

  

Datainsamlingsmetod 
 

Semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod utfördes och denna 

datainsamlingsmetod innebär att ämnesområdet var förutbestämt men att intervjuarna under 

intervjuns gång bestämde när och på vilket sätt frågorna ställdes (Forsberg & Wengström, 

2013). Detta intervjusätt är enligt Polit och Beck (2012) att föredra då författarna vet vilka 

frågor som önskas ställas men när svaren ej kan förutspås och semistrukturerade intervjuer ger 

informanterna möjlighet att prata fritt och att kunna ge rika beskrivningar utifrån studiens 

syfte. Intervjuerna ljudinspelades för att författarna skulle kunna fokusera fullt ut på 

familjemedlemmarnas berättelser samt för att säkerställa att ingen viktig information glömdes 

bort (Polit & Beck, 2012). En intervjuguide med inledande öppna frågor samt följdfrågor 

användes under intervjuerna. Genom att använda en intervjuguide kunde författarna försäkra 

sig om att de förvalda ämnena berördes (Polit & Beck, 2017). Två pilotintervjuer utfördes 

innan själva studien för att kontrollera att intervjuguiden och dess frågor motsvarade syftet 

och för att kontrollera att frågorna inte missförstods (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Pilotintervjuerna inkluderades sedan i studien då de ansågs svara väl mot syftet. Intervjuerna 

hölls på den plats familjemedlemmarna önskade, vilket i samtliga fall blev i hemmet. Det är 

enligt Polit och Beck (2012) av vikt att välja en plats som inger informanterna trygghet och 

som skyddar mot störande moment. Med syfte att skapa en avspänd miljö och en bekväm 

situation för familjemedlemmarna småpratades det allmänt innan ljudinspelningen startades. 

Intervjuerna utfördes av en författare per intervju och inga patienter avsågs delta under 

intervjun. Anteckningar fördes inte under själva intervjun då detta kunde distrahera både den 

som intervjuade och den som blev intervjuad (Polit & Beck, 2012). 

  

Dataanalysmetod 

  

Den insamlade datan analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2014). Denna metod är användbar för att utveckla kunskapen om ett 

ämne genom att beskriva människors erfarenheter. Metoden fokuserar på betydelsen av 

textens innehåll (Hsieh & Shannon, 2005) vilket innebär att tolka texter från exempelvis 

utskrifter av inspelade intervjuer genom att identifiera skillnader och likheter (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2014). Då familjemedlemmars upplevelser av nutritionen och dess 

betydelse för personer som får palliativ vård kan variera från person till person och analysen 

avsåg att belysa variationer ansågs metoden vara lämplig för denna studie. Varje utskriven 

intervju utgjorde en analysenhet (Graneheim & Lundman, 2004). I direkt anslutning till 

intervjun lyssnades inspelningen igenom för att föra anteckningar då minnet fortfarande var 

färskt. Vid kvalitativa intervjuer utförs ofta databearbetning och analys parallellt (Polit & 

Beck, 2012).  
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De ljudinspelade intervjuerna transkriberades ordagrant med pauser, suckar och andra 

känslouttryck då detta kan påverka tolkningen av materialet (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2014). Intervjuerna transkriberades av författaren som genomfört intervjun då det 

enligt Polit och Beck (2012) är lättare att få en förståelse för texten om det är författaren själv 

som arbetar med sitt material eftersom författaren är medskapare av texten (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2014). Intervjuerna färgkodades för att senare kunna härleda de 

meningsbärande enheterna och koderna till respektive intervju. Det transkriberade materialet 

lästes igenom upprepade gånger av bägge författarna separat för att få en helhetsbild av 

texternas innehåll (Hsieh & Shannon, 2005; Lundman & Hällgren Graneheim, 2014). Därefter 

lästes texten igenom ord för ord för att hitta meningsbärande enheter. Meningsbärande enheter 

är en del av texten som är relevanta för studiens syfte (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2014) och dessa markerades ordagrant direkt i texten (Hsieh & Shannon, 2005). De 

meningsbärande enheterna kopierades därefter in i ett nytt dokument. Det är viktigt att de 

meningsbärande enheterna är lagom stora för att få fram textens betydelse (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2014). 

  

I det nya dokumentet kondenserades de meningsbärande enheterna vilket innebär att texten 

görs kortare för att bli mer lätthanterlig (Lundman & Hällgren Graneheim, 2014). I följande 

steg försågs den kondenserade texten med koder som är etiketter som kort beskriver 

meningsenhetens innehåll. De meningsbärande enheterna valdes ut, kondenserades och 

kodades av bägge författarna separat för att därefter jämföra och diskutera tolkningar av 

innehåll. Författarna sammanförde sedan koderna till kategorier och underkategorier genom 

att jämföra koderna och sortera upp dem i likheter respektive skillnader (Graneheim & 

Lundman, 2004). Kategorierna är kärnan i en kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2014) och allt innehåll som svarar på studiens syfte skall ingå i någon 

kategori (Graneheim & Lundman, 2004). 

  

Under processens gång gick författarna flera gånger tillbaka och jämförde koderna och 

kategorierna med de meningsbärande enheterna för att säkerställa att de olika delarna 

överensstämde med varandra. Under den manifesta analysen uppstod totalt fyra kategorier. 

Efter en tolkande analys, latent analys, bands sedan kategorierna och underkategorierna 

samman till ett tema (Graneheim & Lundman, 2004; Hsieh & Shannon, 2005) som i sin tur 

representerar studiens resultat. Exempel på analysprocessen redovisas för att öka resultatets 

tillförlighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2014) och presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

 

Meningsbärande enhet             Kondenserad meningsenhet Kod Kategori 

Tar ett par (näringsdrycker) om dagen tror jag, 

minst 2 per dag, alltså, påverkar ju positivt för att 

först så har både han, och även jag sluppit den där 

oron för han gick mycket ner i vikt, så då så har vi, 

det känns ju tryggt att han får ju näring så man ser 

det att han behåller sin vikt ungefär så som han haft 

nu ett tag. 

Näringsdryckerna gör att oron 

minskar, det känns tryggt när 

jag vet att han får i sig näring 

  

  

  
          Näringsdryckerna 

        minskar oron 
  

   

 

  

  

  

  

  

  

  
   Nutritionen 

           har en 
           stor betydelse Ja att dom, att, alltså det är ju protein som är det 

viktiga, och genom maten nu som han äter, det blir 

ju inte tillräckligt, utan det här är ju, ja, det är 

nästan, det är ett väldigt viktigt komplement, ja, det 

är nästan så att det är, vad ska man säga? det är 

viktigt, 50 procent av intaget, så är det ju faktiskt de 

här dryckerna, ser jag det, därför att om du sitter 

och petar lite i maten och sådär. Men dricker du en 

sån där, vet man iallafall, man vet hur mycket han 

får i sig så att säga, utav det som är viktigt. 

Näringsdryckerna bidrar till 

hälften av näringsintaget så de 

är jätteviktiga, dricker han en  

sån så vet man iallafall att 

han får i sig viktiga 

näringsämnen. 

 

  

  

  

  
         Näringsdryckerna 

B        bidrar med viktiga 

       näringsämnen 
 

             

 

Hon blir ju irriterad när jag pushar och pushar… 

Så det där är inte så enkelt som man tror. För det är 

klart att det där med att jag försöker att pusha så 

säger hon det också att,  ja, du skulle prova på det 

själv! 

Hon blir irriterad när jag 

pushar och det är inte så enkelt 

som man tror. 
  

  

  
           Att pusha på 

          skapar 

          irritation 
 

  

  

  

  
 

 

 

 

 

Nutritionen 
          är en källa 

           till konflikt 

 

 

 

 

Efter behandlingen så, ja det tog 1½ vecka, han 

kunde inte äta, ingenting, allting smakar plåt och 

bläck eller så smakar det ingenting alls, eller så var 

det bara allmänt konstigt, så det är klart att det är, 

att ställa det här i motsats, du ska äta, jätteviktigt, 

frukost, lunch, middag, och ett antal mellanmål om 

det går och gärna någonting på kvällen. Alltså det 

blir lite pressat. Det känns ju som såna väldiga 

KRAV, därför att det är så viktigt med maten, men 

om en människa inte kan, vad gör man då? 

Det smakar illa eller ingenting 

alls efter behandlingen. 

Jätteviktigt med frukost, lunch, 

middag och mellanmål, blir 

pressat. Krav på närstående för 

att det är viktigt med maten, 

om man inte kan, vad gör man 

då? 

 

 

 

            Känner  

            orimliga 

           krav 
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Forskningsetiska överväganden 

 

Det är av vikt att en studie säkerställer deltagarnas integritet samt att deltagarna är 

välinformerade om studien (Polit & Beck, 2012). Enligt SFS 2003:460 krävs det att deltagare 

får information om övergripande plan, syfte och metod med studien samt att deltagandet är 

frivilligt och att det är en rättighet att när som helst avbryta sitt deltagande. Att säkra 

konfidentialiteten är etiskt betydande och författarna har i och med detta tänkt på 

formuleringarna i beskrivningen av resultatet (Kvale & Brinkmann, 2014). Så få personer som 

möjligt var involverade i urvalsprocessen av hänsyn till konfidentialiteten samt för att 

säkerställa att urvalskriterierna följdes. Enbart författarna kunde härleda intervjuerna till 

familjemedlemmarna genom att den insamlade datan avidentifierades. Transkriberingarna fick 

ett kodnummer som förvarades på ett säkert sätt. Endast författarna till studien hade därmed 

tillgång till materialet under arbetets gång. Materialet kommer att förstöras efter arbetets 

avslut och kommer således inte att kunna användas i något annat sammanhang än just denna 

studie. 

  

Polit och Beck (2012) belyser vikten av att omvårdnadsforskare inte utnyttjar sjuksköterska-

patientrelationen till studiens fördel. Informanter kan tacka ja av lojalitetsskäl eller av rädsla 

att vården kan påverkas negativt genom att ej delta (Nygren, 2012). Vetenskapsrådet (2002) 

poängterar vikten av att tillfrågade deltagare får tydlig information om att inga nackdelar i 

form av exempelvis sämre vård riskeras om deltagarna avböjer eller avbryter sin medverkan. 

Familjemedlemmarna fick information om att deltagandet var frivilligt och att deras 

medverkan när som helst kunde avbrytas utan någon som helst inverkan på vården. 

Familjemedlemmarna fick även tydlig information om att deras uttalanden under intervjun 

inte kunde påverka vården eller behandlingen av den sjuke, utan författarna önskade endast få 

veta familjemedlemmars upplevelser kring ämnet. 

  

Verksamhetsansvarig chef lämnade ett godkännande (Sophiahemmet högskola, 2016) då 

studien genomfördes empiriskt. Hänsyn togs även till huruvida deltagarna tillhörde en särskilt 

sårbar grupp. Att intervjua familjemedlemmar som befinner sig i en sårbar situation kräver ett 

utökat ansvar från de som intervjuar och det är av särskild vikt att överväga vilka 

konsekvenser intervjusituationen kan medföra för familjemedlemmen (Kvale & Brinkmann, 

2014). Författarna har flera års erfarenhet av att arbeta inom specialiserad palliativ vård i 

hemmet och är vana vid de svåra samtal som kan uppkomma inom den avancerade vården av 

svårt sjuka patienter och deras familjemedlemmar. Av etiska skäl tillfrågades endast 

familjemedlemmar till patienter där den förväntade överlevnaden beräknades vara längre än 

en månad. Det är av betydande vikt att välja sina frågor med omsorg och att ha förmågan att 

under intervjuns gång balansera mellan det egna intresset och respekten för informantens 

integritet (Kvale & Brinkmann, 2014). Nutrition i livets slut kan ge upphov till oväntade 

känslor eller reaktioner och i informationen som lämnades ut till familjemedlemmarna 

nämndes att stöd fanns att tillgå efter intervjusituationen om behov uppkom. Vid behov 

erbjöds stöd i form av samtal från det specialiserade palliativa hemsjukvårdsteam familjen var 

inskriven i. Studiens genomförande har granskats och godkänts av Sophiahemmet Högskolas 

Etiska Råd. 
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RESULTAT 

  

Syftet med föreliggande studie var att beskriva hur familjemedlemmar inom specialiserad 

palliativ hemsjukvård upplever nutritionen och dess betydelse hos personer som får palliativ 

vård. Baserat på detta framkom fyra kategorier; Nutritionen har en stor betydelse, Nutritionen 

är en källa till konflikt, Måltider är mer än bara näringsintag samt Förståelse för den nya 

nutritionssituationen. Efter en tolkande analys av resultatet framkom ett övergripande tema; 

Att upprätthålla liv. Citat från informanterna används i resultatdelen för att stärka studiens 

trovärdighet (Polit & Beck, 2012). 
 

Att upprätthålla liv 

  

Nutritionen upplevdes av samtliga familjemedlemmar ha stor betydelse för den sjukes 

välmående och en tolkande analys av upplevelser av nutritionen och dess betydelse 

resulterade i temat “Att upprätthålla liv”. Mat och dryck hade en större mening än enbart den 

fysiska aspekten och var även livsviktig ur ett psykiskt, socialt och existentiellt perspektiv. 

Det fanns föreställningar hos de intervjuade familjemedlemmarna att nutritionen upprätthöll 

livet och mat och dryck blev symbolen för liv. Nutritionen sågs som en förutsättning för den 

sjuke att orka leva och familjemedlemmarna lade ner mycket tid och energi kring 

nutritionssituationen för att upprätthålla livet och undvika död. 

  

Nutritionen har en stor betydelse 

 

Det fanns gemensamma erfarenheter hos familjemedlemmarna om att själva näringen kunde 

vara en anledning till att den sjuke blev piggare och orkade mer. Maten upplevdes ha en stor 

betydelse ur ett näringsmässigt perspektiv och familjemedlemmarna beskrev vikten av att 

maten framför allt behövde vara näringsriktig för att den sjuke skulle ha möjlighet att 

bibehålla eller att förbättra orken. 

  

Flera familjemedlemmar upplevde att den sjuke föredrog godis och annat som de ansåg vara 

mindre nyttiga alternativ. Sötsaker eller annat som den sjuke föredrog att äta kunde inhandlas 

enligt den sjukes önskemål men familjemedlemmarna upplevde att det var viktigt att äta en 

varierad kost för att må bra. 

  

"Den har en enorm betydelse... ...om man inte kan äta eller får i sig rätt näring 

så mår man inte bra och man får andra krämpor" (Familjemedlem 6) 

  

Det fanns en föreställning om att den sjuke behövde äta även om maten inte smakade bra och 

familjemedlemmarna kunde berika maten med extra energi för att den sjuke skulle få i sig 

ordentligt med näring. Att exempelvis lägga i en extra klick smör i soppan upplevdes vara 

positivt för att försöka behålla orken hos den sjuke. En familjemedlem kunde relatera ett 

minskat eller uteblivet näringsintag som en orsak till akut insjuknande och 

sjukhusinläggningar, varför näringen ansågs vara otroligt betydelsefull. 
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Samtliga familjemedlemmar hade erfarenhet av näringstillskott i form av näringsdrycker och 

satte en stor tilltro till dessa. Näringsdrycker beskrevs vara väldigt innehållsrika och ett intag 

av dessa upplevdes förbättra den sjukes ork och ge ökad kraft. Familjemedlemmarna beskrev 

att näringsdryckernas tillgänglighet skapade trygghet och de kände tacksamhet över att 

näringsdryckerna fanns lättillgängliga om behovet fanns. 

  

“...alltså det är ju protein som är det viktiga, och genom maten nu som han äter, 

det blir ju inte tillräckligt... ...det är ett väldigt viktigt komplement… ...nästan så 

att det är 50 procent av intaget… ...dricker du en sån där vet man iallafall hur 

mycket han får i sig utav det som är viktigt.” (Familjemedlem 2) 

  

Artificiell vätske- eller näringstillförsel upplevdes pigga upp och sågs som en åtgärd att ta till 

när den sjuke upplevdes behöva det. Dropp sågs som ett sätt att kunna ge den sjuke extra 

näring och vätska i kroppen. En familjemedlem beskrev en trygghet i att den specialiserade 

palliativa hemsjukvården hade möjlighet att ge detta vid behov. 
 

Familjemedlemmarna uttryckte oro över att den sjuke personen gick ned i vikt och 

viktnedgången sattes i relation till att den sjuke inte fick i sig näring i samma utsträckning 

som tidigare. Familjemedlemmarna önskade ha kontroll över vikten genom att uppmuntra den 

sjuke att väga sig regelbundet och försökte förhindra viktnedgång genom att köpa hem och 

erbjuda sötsaker. 

  

“Jag brukar säga det att ställ dig på vågen nu, och det brukar hon göra, och jag 

brukar kolla och under 70, det får hon fan inte gå ner, för då, då går det, då blir 

det åt fel håll!” (Familjemedlem 3) 

  

Familjemedlemmarna beskrev även oro över att den sjuke inte fick i sig tillräckligt med 

näring och att den mat som den sjuke väl intog inte skulle vara tillräckligt näringsrik. En 

familjemedlem beskrev en oro över att förändringar i den sjukes tillstånd kunde komma 

plötsligt och att det var svårt att förutse hur det minskade eller uteblivna näringsintaget skulle 

komma att påverka den sjuke. 

  

Det fanns en upplevelse av att familjens förutsättningar kunde ändras på bara några timmar 

genom att den sjuke inte druckit eller ätit. En familjemedlem beskrev oron i att ha svårt att 

planera något på grund av detta och upplevde att det exempelvis var svårare att göra utflykter 

tillsammans då det aldrig gick att veta om de skulle behöva åka in akut till sjukhus på grund 

av vätskebrist. 

  

Nutritionen är en källa till konflikt 

 

Familjemedlemmarna uttryckte att maten inte längre var förknippad med enbart positiva 

känslor och upplevde en irritation kring matintaget. Att “pusha på” kunde kännas jobbigt och 

familjemedlemmarna kände att den sjuke blev irriterad när de tjatade och försökte få den 

sjuke att äta eller dricka. 

  

Att familjemedlemmar kunde ha delade åsikter om matintaget framkom under intervjuerna. 

En familjemedlem uttryckte att en annan familjemedlem tog den sjuke i försvar och menade 

att man inte kan tvinga någon att äta, vilket upplevdes skapa irritation då den intervjuade hade 

en stark uppfattning om att näringen var en förutsättning för att den sjuke skulle orka. 
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Familjemedlemmarna kände generellt ett stort ansvar att se till att den sjuke fick i sig näring. 

De beskrev att de försökte pusha på för ett ökat näringsintag och kunde försöka ge så mycket 

näringsdrycker som möjligt i hopp om att den sjuke skulle få i sig mer. Familjemedlemmarna 

ville ha kontroll över situationen genom att exempelvis kontrollera vad den sjuke stoppade i 

sig. 

  

“Man måste ha koll på att han får i sig allt. Det är så viktigt. Alltså även om det 

inte lyckas som jag vill alla dagar, men jag måste ändå veta.”  

(Familjemedlem 2) 

  

Familjemedlemmarna ville att maten skulle vara hälsosam och kände ett ansvar över att köpa 

hem och tillreda sådan mat. Nutritionssituationen med dess ansvar upplevdes vara 

tidskrävande och familjemedlemmarna beskrev att en stor del av dagen kunde gå åt till att 

tänka på mat, inköp och matlagning och dessutom se till att den sjuke åt maten. En 

familjemedlem beskrev upplevelsen av dropp i hemmet och att känna stort ansvar att bland 

annat hålla reda på att slangen inte skulle fastna någonstans som stressande. 

  

Vissa familjemedlemmar beskrev att situationen påverkade fler familjemedlemmar och den 

sjukes mat- och dryckesintag engagerade hela familjen. Samtliga familjemedlemmar upplevde 

att de hade fått mycket information kring mat och dess betydelse och vikt av att äta, dock 

upplevdes informationen stundtals öka kraven och familjemedlemmarna kunde känna att 

dessa krav var orimliga. Familjemedlemmarna beskrev att det var skönt att lämna över 

ansvaret på någon annan, exempelvis sjukvården eller på den sjuke själv. 

  

Familjemedlemmarna hade stor tilltro till näringsdryckerna men hälften beskrev att det var 

svårt att få den sjuke att dricka dessa. Vissa upplevde att den sjuke tvingade i sig 

näringsdryckerna och andra förklarade att de försökte få den sjuke att dricka dessa men att de 

vägrade. Familjemedlemmarna satte stort hopp till näringsdryckerna och uttryckte besvikelse 

när de försökte få i den sjuke näringsdrycker och det inte gick. 

  

“Och dom här näringsdrycken som dom säljer på apoteket då till, nej dom 

vägrar hon att överhuvudtaget smaka på. För de har hon smakat nåt på 

sjukhuset då och det smakade pest så det var inte någonting att tala om……Nej 

nej, jag gick tillbaka med paketet igen, alltså det gick ju inte.” 

 (Familjemedlem 4). 

  

Måltider är mer än bara näringsintag 

 

Familjemedlemmarna uttryckte att maten var ett sätt att visa omsorg genom att handla 

specifik mat som den sjuke önskade sig eller genom att gå ner och laga frukost medan den 

sjuke kunde ligga kvar och vila i sängen. En beskrivning var att det inte var viktigt vad den 

sjuke stoppade i sig så länge personen i alla fall åt något. En familjemedlem uttryckte att det 

var viktigt att maten skulle smaka bra, en annan att det behövde vara en balans mellan att 

smaka gott och vara näringsrikt. 
 

Att försöka bevara det normala uttrycktes i att dela måltider som de gjort tidigare eller att 

fortsätta servera mat istället för att använda näringsdrycker. En familjemedlem beskrev vikten 

av att bevara det positiva kring maten i form av att försöka laga mat tillsammans under 

helgerna och bevara rutiner även om den sjuke i slutändan inte åt speciellt mycket. Flera 

familjemedlemmar försökte leva i nuet när det gällde hur det gick att få i sig mat.  
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En familjemedlem beskrev tankar om nutritionen sista tiden i livet och underströk då vikten 

av att inte ta ut eländet i förskott, utan få ta en dag i taget. 

  

“Ja man vet ju inte, om det fortsätter såhär bra som det har gått nu så är det 

okej, men det kan ju alltid hända saker med hälsan, det får man ta då, när det 

kommer. Man ska inte ta ut eländet i förväg. Det räcker till ändå när det 

kommer.” (Familjemedlem 6) 

  

Matens betydelse beskrevs som mer än bara vikten av adekvat näringsintag. Gemenskap kring 

maten och måltiderna uttrycktes vara viktigt och blev en symbol för social samvaro. En 

familjemedlem uttryckte en saknad över att de inte längre delade måltider med varandra 

genom att äta samma mat och saknade just gemenskapen som måltiderna tidigare inneburit. 

En annan familjemedlem poängterade vikten av att trivas tillsammans runt maten. 

  

“...det här att vi äter tillsammans, det är viktigt. Och när vi bjuder hem vänner 

eller går bort till vänner och äter, det är en viktig del av livet”  

(Familjemedlem 6) 

Förståelse för den nya nutritionssituationen 

  

Samtliga familjemedlemmar beskrev förändringar hos den sjuke i form av att smaksinnet 

förändrats, att aptiten minskat och att matvanorna inte längre var som tidigare. Den sjuke 

kunde inte längre äta all mat på grund av illamående eller andra biverkningar från onkologisk 

behandling. Detta ledde i vissa fall till att de började äta olika mat eftersom det var viktigt för 

den familjemedlemmen att kunna fortsätta äta mat som hen tyckte var god. En familjemedlem 

relaterade den minskade aptiten till att den sjuke hade nedsatt ork och därför inte orkade inta 

mat som tidigare. 

  

“...man har tappat den glädjen som var förut att laga middag och bjuda på folk, 

bjuda hit folk, det har vi inte gjort, maten är, det kan man säga, maten är inte 

längre, för honom då, en sån här njutbar festlig sak” (Familjemedlem 5). 

  

Familjemedlemmarna uttryckte att de försökte anpassa sig till den nya situationen genom att 

hjälpa till så gott de kunde och samarbeta kring exempelvis matinköp. Familjemedlemmarna 

uttryckte att de kunde förstå den sjukes situation och svårigheterna att äta när man inte mår 

bra. De uttryckte även en förståelse för att den sjuke kunde tycka att det var påfrestande med 

trugandet och en del av de intervjuade uttryckte en acceptans att ej kunna påverka sin 

situation. En familjemedlem upplevde en förståelse för att näringen ändå inte tjänade 

någonting till i situationen de befann sig i. En annan familjemedlem uttryckte en acceptans av 

situationen men beskrev att de ändå kämpade på tillsammans och försökte göra det bästa av 

situationen. 
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DISKUSSION 

  

Metoddiskussion 
 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva hur familjemedlemmar inom specialiserad 

palliativ hemsjukvård upplever nutritionen och dess betydelse hos personer som får palliativ 

vård, varför en kvalitativ intervjustudie valdes. Studien hade även kunnat genomföras som 

exempelvis en enkätstudie eller i form av fokusgruppsintervjuer. En enkätstudie hade kunnat 

medföra att författarnas eventuella påverkan på svaren hade undvikits då ingen personlig 

kontakt med informanterna hade skett (Lundman & Hällgren Graneheim, 2014). Författarna 

valde dock att använda individuella intervjuer som metod då det med enkäter kan vara svårt 

att uppskatta bortfall samt att svaren riskerar att inte bli lika nyanserade som under en 

intervju. Med fokusgruppsintervjuer hade en risk varit att inte alla familjemedlemmar fått 

komma till tals eller att intervjun dominerats av någon eller några informanter (Polit & Beck, 

2012). Individuella intervjuer ansågs vara den mest relevanta insamlingsmetoden då 

författarna önskade få höra familjemedlemmars egna uppfattningar om nutritionens betydelse. 

  

Författarna valde att intervjua familjemedlemmar som hade en pågående vårdkontakt med 

specialiserad palliativ hemsjukvård och hade inte gjort några kriterier för hur länge de skulle 

varit inskrivna eller i vilken fas patienten skulle befinna sig i, förutom att hänsyn togs till att 

patienten ej skulle befinna sig i livets sista veckor. Det är svårt att förutspå huruvida 

deltagarna hade lämnat andra svar om de exempelvis hade blivit intervjuade efter att 

patienterna avlidit och att de därmed upplevt att vara närstående under livets sista dagar. 

  

Polit och Beck (2012) skriver att för att bilden av det aktuella problemet skall bli så korrekt 

som möjligt behöver urvalet vara representativt. Samtliga familjemedlemmar som ingick i 

studien var make eller fru och sammanboende med den sjuke. Vid en kvalitativ intervjustudie 

är det kvaliteten på intervjuerna som styr framför antalet intervjuer (Polit & Beck, 2012) och 

det inhämtade materialet upplevdes vara rikt på erfarenheter och upplevelser gällande studiens 

syfte. Ytterligare intervjuer hade dock behövts för att få ett mer representativt urval. Av de 

som valde att tacka nej till medverkan hade några en annan relation till den sjuke, vilket hade 

kunnat bidra med andra erfarenheter. Författarna beslutade att familjemedlemmar som ej 

behärskade svenska språket skulle exkluderas i urvalet för att undvika eventuella missförstånd 

som kunde uppkommit till följd av språkförbistringar. Att utesluta vissa grupper i samhället, 

exempelvis på grund av språket, kan ge en missvisande bild och skulle kunna medföra att 

resultatet inte blir generaliserbart. 

  

Om forskare har svårt att få tillträde till lämpliga informanter kan det vara problematiskt att gå 

vidare med studien. Processen att få tillgång till deltagare till en studie måste ofta ske genom 

samarbete med så kallade “gatekeepers” (Polit & Beck, 2012). Författarna till föreliggande 

studie önskade utföra studien vid en större specialiserad palliativ hemsjukvårdsverksamhet 

inom Storstockholmsområdet. Familjemedlemmar hade avsetts att identifieras enbart med 

hjälp av enhetschefer av vilka en del var svåra att få kontakt med eller uppgav egen tidsbrist 

som anledning till svårigheter att vara behjälpliga. En tid in i studien beslutades att ta hjälp 

även av kliniskt verksamma sjuksköterskor, vilket resulterade i flera tilltänkta deltagare. 

  

En intressant iakttagelse som uppkommit är att det av vissa enhetschefer upplevdes svårt att 

tillfråga familjemedlemmar om deltagande till studien på grund av dess syfte. Detta visar på 

vilket svårt ämne nutrition faktiskt är och vad maten symboliserar.  
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Kars et al. (2016) har studerat gatekeepers inom palliativ forskning och beskriver att dessa 

kan vara sjukvårdspersonal, den etiska kommittén för forskning, ledningen, närstående samt 

forskarna, och fann sex anledningar till “gatekeeping”. Rädsla för att lägga stor börda på 

patienten, Svårigheter att avslöja patientens hälsostatus, Rädsla för att lägga stor börda på 

närstående, Tvivel på själva studiens betydelse eller kvalitet, Attityder mot forskarnas 

kunskap samt Logistiska skäl. I föreliggande studie användes enhetschefer (sjuksköterskor) 

för att finna lämpliga kandidater. En av de tillfrågade enhetscheferna uttryckte tidigt en 

uppfattning om att det var ett komplicerat ämne att prata om och hen hade inte heller 

möjlighet att prioritera att hjälpa till att finna deltagare. 

  

Att vilja skydda patienter/familjemedlemmar inom palliativ vård på det här sättet beskrivs av 

Kars et al. (2016) som menar att den vanligaste av de tidigare fem beskrivna anledningarna 

till “gatekeeping” är rädsla för att lägga stor börda på patienten, vilket innebär bland annat att 

uppfattningen bland sjukvårdspersonal var att patienter inom palliativ vård generellt sett är för 

sårbara för att delta i forskning. Sjukvårdspersonal hade också en föreställning om att 

patienter föredrog att inte delta i forskning inom palliativ vård. Gysels, Shipman och 

Higginson (2008) har i sin forskning visat det motsatta, att de flesta som intervjuades i deras 

studie var positiva till att delta. Det visade sig att det upplevdes terapeutiskt att få dela med 

sig av sina tankar. Både patienter och deras vårdare (familjemedlemmar) kände att deras 

åsikter och berättelser hade betydelse eftersom de genom att delta i forskning kunde bidra till 

förbättring och utveckling av vården, vilket hade en stärkande effekt (empowering). 

  

Att uppnå saturation i datainsamlingen innebär att intervjuer utförs tills dess att ingen ny 

information relaterat till studiens syfte uppkommer (Kvale & Brinkmann, 2014; Polit & Beck, 

2012). Under intervjuernas gång uppmärksammades att familjemedlemmarna berättade om 

liknande erfarenheter. Det upplevdes svårt att formulera frågor som skulle svara på syftet utan 

att vara ledande och i studiens planeringsfas ändrades och omformulerades frågorna flertalet 

gånger. Frågorna testades på författarnas kollegor för att se om de uppfattades på det sätt som 

författarna avsett och två pilotintervjuer utfördes. Intervjuguiden skapade en struktur och hade 

en stödjande funktion när de intervjuade tenderade att byta ämne. Dock kan det inte uteslutas 

att familjemedlemmarna självmant hade återkommit till syftet och att därmed författarna 

missade intressant information.  

  

De intervjuer som utfördes på en av författarnas arbetsplats utfördes av den andra författaren 

för att undvika personlig koppling till informanterna (Polit & Beck, 2012). Vid två av 

intervjuerna var patienten närvarande trots att författarna per telefon uttryckligen hade önskat 

få utföra intervjuerna enskilt. Det upplevdes i bägge fallen ha varit både 

familjemedlemmarnas och patienternas önskan att få delta. Detta upplevs dock inte ha 

påverkat familjemedlemmarnas svar på frågorna som ställdes, dock kan det inte uteslutas att 

andra svar skulle lämnats om intervjun skett utan patienternas närvaro. 

  

Redan under intervjuerna påbörjades dataanalysen då författarna hade studiens syfte i åtanke 

under samtalen med familjemedlemmarna. Den författare som utförde intervjun var även den 

som transkriberade den och detta kan enligt Kvale och Brinkmann (2014) underlätta 

analysarbetet. En nackdel med att bägge författarna inte deltagit under intervjuerna kan vara 

att texten har kunnat bli svår att förstå i sitt sammanhang, vilket kan minska studiens 

trovärdighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2014). Det kan även ha resulterat i att 

uppföljningsfrågorna varierat under intervjuerna. En fördel med detta kan dock ha varit att en 

ökad variation av familjemedlemmarnas upplevelser av nutritionen fångats. 
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Det upplevs svårt att ta ställning till hur mycket av resultatet som påverkats av författarnas 

förförståelse och egna tolkningar. Inom den kvalitativa forskningen finns inte “den enda 

sanningen” utan olika tolkningar kan göras och forskarna själva bidrar till en del av resultatet 

med sina egna förförståelser (Kvale & Brinkmann, 2014; Polit & Beck, 2012). Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att det är en förutsättning att de som utför kvalitativa 

forskningsstudier har en viss förkunskap om det som avses undersökas för att kunna fånga 

djupare nyanser av ämnet. Lundman och Hällgren Graneheim (2014) belyser vikten av att 

identifiera hur mycket av förförståelsen som påverkat analysen. Bägge författarna har flerårig 

erfarenhet av att arbeta med specialiserad palliativ vård och av att samtala med patienter och 

familjemedlemmar om svåra ämnen. Författarna hade en förförståelse om att 

familjemedlemmar sätter stort hopp till artificiell vätske- och näringstillförsel när den sjuke 

har svårt att äta. Därför var det förvånande att just samtal om familjemedlemmarnas 

föreställningar om dropp och dess betydelse inte var i större fokus under intervjuerna. En 

anledning till detta kan vara att patienterna till de intervjuade familjemedlemmarna vid 

intervjutillfällena fortfarande intog mat och dryck per oralt. 

  

För att beskriva kvaliteten inom kvalitativ forskning används begreppen trovärdighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet (Kvale & Brinkmann, 2014; Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2014; Polit & Beck, 2012). En viktig del i trovärdigheten är att de 

meningsenheter som plockats ut är adekvata och ej tagna ur sin kontext (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2014). Under dataanalysen eftersträvades en noggrannhet i urskiljandet av 

meningsenheter och kondensering. Stundtals upplevdes koder passa in under flera kategorier 

och diskussioner hölls för att säkerställa att författarna var överens i tolkningarna. 

Under studiens gång ställdes frågor till handledningsgruppen samt handledare angående 

metod och analys. 

  

Pilotintervjuer utfördes för att testa intervjuguiden och detta är ett sätt att öka studiens 

tillförlitlighet (Polit & Beck, 2012). Själva dataanalysen utfördes av författarna tillsammans 

och detta samarbete kan enligt Polit och Beck (2012) öka studiens tillförlitlighet. 

Huruvida en kvalitativ studie är överförbar till andra situationer bestäms av den enskilda 

läsaren (Lundman & Hällgren Graneheim, 2014). Hälso- och sjukvårdspersonal möter 

patienter i livets slut och dess familjer inom alla olika instanser och behöver därmed ökad 

kunskap om palliativ vård och dess helhetsperspektiv som således inkluderar stöd till 

familjen. 

  

Hänsyn togs till att informanterna tillhörde en sårbar grupp och noga övervägande av 

eventuella konsekvenser som skulle kunna uppstå gjordes under studiens gång (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Författarna har vana av att utföra svåra samtal och var under intervjun 

uppmärksamma på familjemedlemmarnas reaktioner i enlighet med Kvale och Brinkmann 

(2014) där det krävs att ställa frågor med omsorg och balansera mellan det egna 

forskarintresset och respekten för informanterna. Intervjuguiden hade innan pilotintervjuerna 

testats på personer i författarnas närhet för att få en uppfattning om huruvida frågorna 

upplevdes besvärande eller ej. Haar, Norlyk och Hall (2014) menar att etiska utmaningar vid 

kvalitativa intervjuer inom vårdforskningen är mycket mer komplexa än vad forskaren kan 

förutse då varje intervjusituation är unik. Det är en utmaning i att balansera mellan att vara 

forskare, sjuksköterska och medmänniska. Det är viktigt att som sjuksköterska vara medveten 

om sina egna personliga och yrkesmässiga erfarenheter i sin forskarroll. Författarna hade 

ingen personlig koppling till informanterna och därmed kunde bias undvikas (Polit & Beck, 

2012). 
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Resultatdiskussion 
 

Att det var viktigt att äta för att få i sig tillräckligt med energi framkom tidigt i 

intervjusituationerna. Energiintaget upplevdes av familjemedlemmarna vara en förutsättning 

för att den sjuke skulle få ökad kraft och ork och näringen uttrycktes vara kroppens bränsle. 

Familjemedlemmars upplevelser av matens fysiska betydelse bekräftas av Raijmakers, Clark, 

van Zuylen och van der Heide (2013) som i sin studie beskriver att familjemedlemmarna 

upplevde att näringen hade en viktig funktion då den gav styrka och energi.  
 

Familjemedlemmarna till föreliggande studie försökte berika maten, servera näringsdrycker 

och tillaga måltider enligt den sjukes önskemål, allt för att de skulle få i sig den viktiga 

näringen, förhindra viktnedgång och därmed förhindra en försämring. Detta överensstämmer 

med tidigare studier (Orrevall et al., 2004; Wallin, Carlander, Sandman, Ternestedt & 

Håkanson, 2013; Clark, Raijmakers, Allan, van Zuylen & van der Heide, 2017) som visar att 

familjemedlemmar kämpar hårt för att få den sjuke att äta för att kunna överleva. 

  

Familjemedlemmarna beskrev alla en stor tilltro till olika näringstillskott och hade 

föreställningar om att näringsdryckerna, som ett komplement till den vanliga maten, skulle 

bidra till att den sjukes ork och kraft ökade. Näringsdryckerna ansågs vara en trygghet då 

familjemedlemmarna visste att de med hjälp av dessa fick i den sjuke alla viktiga 

näringsämnen. Dock beskrev de flesta familjemedlemmarna att den sjuke kämpade för att få i 

sig dessa eller till och med vägrade dricka dem, vilket skapade oro och irritation. Hill och 

Hart (2001) skriver att det finns ont om bevis för att näringsdrycker ger positiva effekter vid 

livets slut, utan att det tvärtom är viktigt att vara uppmärksam på att dessa kan avleda den 

sjuke från att äta mat de faktiskt är sugna på. I föreliggande studie kunde 

familjemedlemmarna relatera det minskade matintaget till minskad aptit, trötthet, illamående 

eller som en följd av pågående behandling men ändå ha svårt att acceptera att den sjuke inte 

längre åt som tidigare. Även Raijmakers et al. (2013) har funnit detta och beskriver att 

familjemedlemmar kunde förstå att det blev en kamp att få i sig näringen av olika anledningar 

och att detta medförde att glädjen kunde avta kring matsituationen. Trots detta fortsatte 

familjemedlemmarna att erbjuda mat och att truga blev ett sätt att kämpa emot sjukdomen. 

Studien av Wallin et al. (2013) bekräftar också att familjemedlemmar ofta “pushade på” den 

sjuke att äta mer som ett sätt att förhindra en försämring. 

  

De intervjuade familjemedlemmarna gav rikliga beskrivningar om vad maten hade för 

betydelse ur den sociala och existentiella aspekten. Detta överensstämmer med studien av 

Orrevall et al. (2004) som beskriver att måltidssituationen hos personer med avancerad cancer 

är en källa till oro som påverkar relationen mellan den sjuke och familjemedlemmen och 

förlusten av matens sociala aspekter skapar stress när måltiderna inte längre utgör en positiv 

social samvaro. Att måltider skapade en social samvaro och bevarade det normala beskrivs 

även av Raijmakers et al. (2013) samt Wallin et al. (2013). 

  

En annan aspekt är hur nutritionen kan vara ett sätt för familjen att visa kärleksförklaringar. 

De intervjuade familjemedlemmarna kunde alla beskriva omvårdnadshandlingar som rörde 

just mat och dryck som ett sätt att visa den sjuke omsorg, vilket bekräftas av van der Riet et 

al. (2008) som beskriver att familjemedlemmar såg mat och vätska som mer än bara en 

behandling och förknippade nutritionen med omsorg. 
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Författarna till föreliggande studie upplever att familjemedlemmar ofta sätter ett stort hopp till 

dropp och uttrycker en önskan eller förhoppning om att detta skall erbjudas när den sjuke inte 

längre klarar av att inta mat eller dryck. Familjemedlemmarna som intervjuades i föreliggande 

studie kunde förutom tilltron till näringsdrycker även ha en föreställning om att artificiell 

vätske- eller näringstillförsel skulle bidra till ett ökat välmående för den sjuke. Detta fann 

även Clark et al. (2017) som visar att familjens oro för den sjukes minskade matintag kunde 

innebära att dropp kopplades under en kortare period för att lugna eller bekräfta 

familjemedlemmarnas oro. De familjemedlemmar från föreliggande studie som hade 

erfarenhet av att den sjuke fått vätske- eller näringsdropp upplevde att detta varit positivt ur 

den sjukes synvinkel men kunde känna stort ansvar över att hålla reda på att de fungerade som 

det skulle. Att dropp ordineras just på grund av önskemål från familjen har tidigare beskrivits 

av Willmott et al. (2016) och detta överensstämmer också med författarnas tidigare 

erfarenheter från egna verksamheter. Dock var erfarenheterna av dropp mindre hos de 

intervjuade än vad författarna hade trott och dropp användes således inte i lika stor 

utsträckning som förväntat. 

  

Just det faktum att maten ses som en symbol för livet (Socialstyrelsen, 2011b) framkommer 

tydligt i föreliggande studie. Det fanns en föreställning hos personerna i den sjukes närhet om 

att nutritionen upprätthöll liv. Det var i och med detta livsviktigt att få i sig näring. 

Näringstillskotten utgjorde en trygghet och skapade ett hopp om att den sjuke skulle fortsätta 

få i sig näring när det var svårt att äta vanlig mat. De kunde också skapa konflikt då den sjuke 

ofta inte ville eller kunde inta dessa. Det kunde finnas en förståelse att nutritionen förändras i 

och med svår sjukdom men trots detta fanns en kamp om att fortsätta få i den sjuke den 

livsviktiga näringen. Familjemedlemmars upplevelser av att maten innebär att livet kan 

fortsätta ett tag till beskrivs av Wallin et al. (2013) vilket bekräftar föreliggande studies 

övergripande tema att nutrition var ett sätt att upprätthålla livet. Även Amano et al. (2016) 

poängterar, när det gäller nutritionsrelaterad stress hos familjemedlemmar som förlorat en 

familjemedlem, att familjemedlemmarna kände att de tvingade patienten att äta för att 

undvika döden. 

  

De flesta familjemedlemmar som deltog i föreliggande studie beskrev eller antydde att maten 

var en källa till konflikt. Dels kunde de uttrycka frustration över att den sjuke vägrade dricka 

näringsdryckerna, dels kunde de beskriva irritation över att behöva tjata om matintaget. Detta 

kan förklaras av Reid et al. (2009) som funnit att den sjuke och dess familjemedlemmar kan 

ha olika förväntningar på maten varför en konflikt uppstår. Att ätandet var en orsak till 

konflikt mellan patient och olika familjemedlemmar understryks också av Amano et al. 

(2016). 

  

Många av de föreställningar som individer har innefattar även en etisk aspekt vilket innebär 

att det finns en uppfattning om hur människor bör handla eller förhålla sig till olika situationer 

(Benzein et al., 2017b). I studien av Reid, McKenna, Fitzsimons och McCance (2010) 

upplevde familjemedlemmar till personer med obotlig cancer att vårdpersonalen inte 

bekräftade deras oro över den sjukes viktnedgång trots att den var så uppenbar. De upplevde 

att den sjuke tynade bort och att det ignorerades och att familjemedlemmarna inte fick 

information om kakexi, dess orsak och förväntningar resulterade i ökad oro och en känsla av 

otillräckligt stöd. Denna studie bekräftar att familjens oro över minskat matintag eller 

viktnedgång behöver uppmärksammas och bekräftas.  
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Att det multiprofessionella teamet inom palliativ vård innehar kunskap om nutrition i livets 

slut betyder inte att familjemedlemmarna har samma kunskap och det finns ett antagande om 

att familjemedlemmar har en uppfattning om hur vårdpersonal bör handla i olika situationer, 

varför kommunikation anses vara av största vikt. I studien av Scott et al. (2016) beskrevs 

vikten av att så tidigt som möjligt identifiera kakexi och på ett bra sätt informera både patient 

och familjemedlemmar. Det var viktigt med formell och informell utbildning, kunskap och 

förståelse: att tala sanning om kakexi inom palliativ vård samt att arbeta utifrån hela teamet. 

Amano et al. (2016) fann att familjemedlemmar till avlidna personer upplevde att de inte fick 

tillräckligt med korrekt information om nutrition från vårdpersonal. Om vårdpersonal har den 

kunskap som krävs om kakexi skulle det kunna resultera i att de lättare kan ge korrekt 

information till patient och familjemedlemmar, vilket i sin tur kan leda till att konflikter kring 

nutrition kan förebyggas. 

  

Etiska konflikter kunde uppstå inom familjen till de intervjuade familjemedlemmarna. Den 

sjukes val att exempelvis inte dricka näringsdryckerna (autonomiprincipen) trots att 

familjemedlemmar försökte att “pusha på” i hopp om att den sjuke skulle få ökad ork 

(godhetsprincipen) kunde leda till en krock mellan de olika principerna. Enligt Statens 

medicinsk-etiska råd (2008) behöver en individ veta vad som bör göras i en viss situation för 

att kunna göra gott och detta förutsätter information. Familjen är experter på sin situation 

(Benzein, Hagberg & Saveman, 2008) men för att kunna ge familjemedlemmar möjlighet till 

delaktighet krävs att de får adekvat information (Andershed, 2013) vilket också ökar känslan 

av kontroll (Sand och Strang, 2014). 

  

Enligt etiska riktlinjer måste livskvaliteten alltid tas med i beaktande när det gäller nutritionen 

(Druml et al., 2016). Dessa riktlinjer påverkar både patient, familjemedlemmar och 

vårdpersonal och kan skapa konflikt på olika sätt när olika principer ställs mot varandra. 

Vems livskvalitet ska vårdpersonal ta hänsyn till i första hand? Patientens livskvalitet ska stå i 

fokus när det gäller nutrition, men för att se till patientens bästa behöver även 

familjemedlemmars livskvalitet tas i beaktande eftersom de alltid påverkar varandra. Det 

kanske inte går att separera patient och familjemedlemmar helt. Detta kan skapa ett etiskt 

dilemma för sjuksköterskan.  

  

Att de förändrade matvanorna kunde leda till konflikt även mellan olika familjemedlemmar 

framkom också under intervjusituationerna. Just detta att familjemedlemmar kan reagera olika 

på det faktum att den sjukes matintag successivt avtar beskrivs också i tidigare studier. 

Konflikter kan uppstå, dels inom individen själv, eller mellan olika personer, när det finns 

skillnader mellan de olika föreställningarna (Benzein et al., 20017b). Vissa kan reagera med 

att kämpa emot och tvinga i den sjuke mat, andra accepterar situationen och den del pendlar 

mellan dessa olika reaktioner (McClement & Degner, 2004; McClement & Harlos, 2008), 

vilket även framkom ur de intervjuade familjemedlemmarnas beskrivningar av 

nutritionssituationen.  

  

Tidigare studier visar att familjemedlemmar som kämpade emot den sjukes minskade 

matintag lättare kunde drabbas av ångest, frustration och att den sjuke tog avstånd från 

familjemedlemmen. De som kunde koppla det minskade matintaget till en naturlig del av 

döendeprocessen hade lättare att lägga tid, energi och fokus på andra omvårdnadsåtgärder 

(Del Río et al., 2012). Detta kan kopplas ihop till olika föreställningar och dess betydelse för 

familjemedlemmars sätt att handskas med en ny nutritionssituation. En hindrande 

föreställning (att kämpa emot) kan försvåra för familjemedlemmar att söka efter ett nytt sätt 

att se på situationen.  
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En underlättande föreställning (att se ett minskat matintag som ett naturligt sjukdomsförlopp) 

kan däremot möjliggöra till att hitta nya lösningar (Benzein et al., 2017b). Att pendla mellan 

olika föreställningar kan innebära att familjen dras mellan att känna stort ansvar och att 

acceptera situationen när den svårt sjuke får minskat matintag och familjen försöker hitta sätt 

att hantera den förestående döden samtidigt som vardagslivet fortgår (Carlander, Ternestedt, 

Sahlberg-Blom, Hellström & Sandberg, 2011). När den sjuke inte längre förmår sig att äta kan 

just andra omvårdnadshandlingar vara ett sätt att visa kärlek och omsorg. Att hjälpa 

familjemedlemmar till exempelvis utförande av munvård för att förhindra känsla av törst kan 

ge familjerna en bättre känsla av kontroll (van der Riet et al., 2008) och hitta nya lösningar på 

den nya situationen. 

  

Det faktum att hela familjen utmanas när en medlem drabbas av förändringar kopplade till 

obotlig sjukdom (Årestedt et al., 2014) och att alla människor antas uppfatta en situation på 

olika sätt (Benzein et al., 2017b) borde medföra att en familjefokuserad omvårdnad skulle 

kunna gynna den palliativa vården. Mehta, Cohen & Chan (2009) skriver att genom att 

använda en familjefokuserad omvårdnad kan personal inom palliativ vård få en insikt om 

familjemedlemmarnas olika band till varandra och därmed hur olika individer kan komma att 

reagera på olika situationer. Detta överensstämmer med Fineberg (2010) som menar att 

familjemedlemmar har erfarenheter och vanor från innan de blev “patient” och “närstående” 

och att personal inom den palliativa vården behöver ha en förståelse för familjens historia för 

att kommunikationen skall bli så bra som möjligt. 

  

Sjuksköterskan har en expertis inom ämnet omvårdnad. En förutsättning inom den 

familjefokuserade omvårdnaden är dock att sjuksköterskan har förmågan att se familjen och 

dess medlemmar som de som faktiskt besitter den huvudsakliga kunskapen om sin egen 

situation (Benzein et al., 2008). Ett sätt för sjuksköterskan att stötta familjemedlemmar inom 

palliativ vård är genom att lyssna och informera. Att lyssna på vad familjen har för 

föreställningar om nutritionens betydelse och vad maten haft för plats inom familjen anses 

kunna bidra till att sjuksköterskan får en förståelse för hur familjemedlemmarna upplever sin 

situation och hur de kommer att reagera på det faktum att den sjukes nutritionssituation 

förändras. 

  

I föreliggande studie befann sig samtliga sjuka i en palliativ fas där nutritionssituationen 

förändrats på olika sätt. Dock kunde de fortfarande inta mat och dryck peroralt om än i 

minskad mängd. De flesta familjemedlemmarna beskrev det minskade matintaget och 

viktnedgång som ett orosmoment och trots vanligt förekommande symtom som kan uppstå 

vid en sen sjukdomsfas uppfattades det att de intervjuade familjemedlemmarna hade svårt att 

samtala om sina föreställningar om näringsdrycker eller dropp gällande den sista tiden i livet. 

Detta bekräftas av tidigare studier som visar att sjuksköterskor upplever att just 

kommunikationen är en svår del av den palliativa vården. Framför allt i den tidiga fasen av 

palliativ vård upplevs det att de drabbade har en ovilja eller en oförmåga att samtala om 

prognos eller om förestående död (Verschuur, Groot & van der Sande, 2014). 

Familjemedlemmarna som deltog i föreliggande studie kunde beskriva att informationen de 

fick i samband med nutritionsproblematiken var övermäktig och gav ökad press. Detta står i 

kontrast till studien av Lundberg, Olsson & Fürst (2013) som funnit att skriftlig information 

till familjer inom den palliativa vården upplevdes förstärka känslan av kontroll.  
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Patienterna till de intervjuade familjemedlemmarna i föreliggande studie upplevdes inte 

befinna sig i den sena delen av sjukdomsfasen och familjemedlemmarna kunde ha svårt att 

relatera till att den förändrade nutritionssituationen var bestående. Verschuur et al. (2014) 

menar dock att familjen kan ha ett behov av en förebyggande palliativ vård i form av 

kommunikation, stöd och vägledning i ett tidigt skede för att lättare kunna förbereda sig. 

  

Samtliga familjemedlemmar som blev intervjuade i studien nämnde olika symtom kopplade 

till nutrition i livets slutskede. Dock kunde det upplevas att de själva inte reflekterade över 

dem som en naturlig del av sjukdomen. Att med en förebyggande palliativ vård och en 

familjefokuserad omvårdnad stötta familjemedlemmar kring de förändringar som uppstår 

under livets slut anses vara en viktig del i omvårdnaden. Att informera familjen om vanligt 

förekommande symtom relaterade till nutrition inom palliativ vård och att ett minskat 

matintag är en naturlig del i sjukdomsförloppet kan få familjen att få en ökad förståelse för 

situationen. Återkommande samtal med familjen behövs för att få dem att kunna vara 

delaktiga och få möjlighet att berätta om sina föreställningar. I studien av Udo et al. (2018) 

beskrivs just vikten av att kommunikation och samtal inom den palliativa vården utförs i 

förebyggande syfte. De fann att samtal mellan det multiprofessionella teamet och familjen 

gällande svåra ämnen behöver initieras tidigt i sjukdomsförloppet så att samtalen blir en 

process. Det kunde vara svårt att hjälpa familjerna att acceptera en palliativ vård utan försök 

till botande eller livsförlängande behandling men det upplevdes vara större sannolikhet att 

familjen kunde få en bättre förståelse för sin situation genom det förebyggande 

förhållningssättet. På detta sätt upplevdes familjemedlemmarna kunna bli lyssnade på och 

deras föreställningar kunde framkomma och eventuella rädslor kunde upptäckas och bli 

bekräftade och information om exempelvis försämringar kunde kommuniceras stegvis. 
 

Sanderson, Cahill, Phillips, Johnson och Lobb (2017) har studerat patientcentrerade 

familjemöten inom specialiserad palliativ vård där familjen kan lyfta olika frågor, funderingar 

och föreställningar. Majoriteten av familjemedlemmarna upplevde dessa samtal som 

hjälpfulla. Liknande resultat framkom i studien av Lundberg et al. (2013) som funnit att 

familjemedlemmar upplever att familjemöten med informativt stöd kan ha en stödjande 

funktion och att bli informerad ingav en känsla av trygghet och delaktighet. Cahill, Lobb, 

Sanderson och Phillips (2017) menar däremot att det finns lite bevis som styrker nyttan med 

olika former av familjesamtal och att mer forskning behövs. 
 

Genom olika former av möten med familjer kan alla familjemedlemmars föreställningar lyftas 

och olika farhågor om döendeprocessen förtydligas. Personalen kan då stödja 

familjemedlemmar när det gäller funderingar kring nutritionen och vad som händer när den 

sjuke inte längre orkar eller kan äta och även finnas som stöd i de konflikter som kan uppstå. 

På detta sätt menar författarna till föreliggande studie att familjemedlemmar kan få en ökad 

känsla av delaktighet, kontroll och välbefinnande i en svår och utmanande situation. 
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Slutsats 
 

Nutrition används som begrepp inom hälso- och sjukvården och innefattar framför allt vad 

och i vilken omfattning patienter äter och dricker. Det har visat sig att nutrition och dess 

betydelse för de intervjuade familjemedlemmarna inom palliativ vård betyder mycket mer än 

bara mat och dryck. Det handlar om att upprätthålla liv hos någon med en begränsad tid kvar 

att leva. Nutritionens betydelse har en stor inverkan på familjemedlemmar och tenderar att 

påverka familjen på olika sätt. Att människor kan ha olika föreställningar kring ämnet medför 

att en familjefokuserad omvårdnad skulle kunna bidra till en ökad livskvalitet för 

familjemedlemmar inom den palliativa vården genom att hela familjen tas i beaktande. 

  

Klinisk tillämpbarhet 

  

Sjuksköterskans förförståelse att olika människor kan ha olika föreställningar kring nutrition 

inom palliativ vård kan bidra till ökat stöd för familjemedlemmar. Kunskap om att nutritionen 

tenderar att påverka hela familjen till en svårt sjuk person är av vikt för all hälso- och 

sjukvårdspersonal, oavsett vårdform. Studien har bidragit till en ökad medvetenhet och 

förståelse för familjemedlemmars upplevelser av nutritionen och dess betydelse. Studien kan 

således vara ett stöd för fortsatta diskussioner inom författarnas verksamheter men även inom 

andra vårdformer där palliativ vård bedrivs. 

  

Författarna skulle tillsammans med dietist kunna utforma en skriftlig broschyr där nutritionen 

i alla skeden av palliativ vård beskrivs. Fokus ska då vara på familjemedlemmar inom 

specialiserad palliativ hemsjukvård och lämnas ut till familjen redan i ett tidigt palliativ skede 

för att kunna följa med som ett kompletterande stöd under hela processen. Broschyren skulle 

även kunna finnas tillgänglig digitalt via hemsida eller app. 

  

Det behövs ytterligare forskning om vad familjemedlemmar behöver för stöd/information när 

det gäller nutrition inom palliativ vård. Ett förslag är att intervjua efterlevande 

familjemedlemmar för att ta reda på hur de upplevde stödet även under livets allra sista tid 

och vad de hade önskat få för information kring ämnet. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 
  

Närståendes upplevelser av nutritionens betydelse hos personer som vårdas inom ASIH. 

  

Den palliativa vården är under ständig utveckling och inom palliativ vård ingår även ett stöd 

till dig som närstående. Härmed tillfrågas Du om deltagande i en intervjustudie om hur du 

som närstående inom ASIH upplever nutritionens betydelse. 

  

Vi som önskar intervjua dig är sjuksköterskor under pågående specialistutbildning inom 

palliativ vård. Vi skriver nu ett självständigt arbete som kommer att handla om just 

närståendes upplevelser av nutritionens betydelse hos personer i livets slut. Vi har erfarenhet 

av att arbeta inom specialiserad palliativ vård. Plats för intervjun väljer du, det kan 

exempelvis vara i ditt hem eller i ASIHs lokaler. Intervjun kommer att ljudinspelas för att 

säkerställa att all väsentlig information kommer med. Planerad tidsåtgång är 30-60 minuter. 

Allt material från intervjun kommer att förvaras säkert och dina svar och resultat kommer att 

behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Alla eventuella personuppgifter kommer att 

hanteras konfidentiellt. Det inspelade materialet kommer att raderas efter att studien är 

färdigställd och kommer inte att användas i annat sammanhang. 

  

Ditt deltagandet är helt frivilligt och du kan avbryta deltagandet när som helst utan att uppge 

anledning. Vården kommer inte på något sätt påverkas av ditt avböjande. Dina uttalanden 

under intervjun kommer inte att påverka vården eller behandlingen av din anhörig, utan vi 

önskar endast få veta dina upplevelser av ämnet. Om du som närstående önskar stöd efter 

intervjun finns möjlighet till detta via det ASIH-team ni tillhör. 

  

Exempel på frågor som kommer att ställas är: 

“Hur upplever du att din närståendes förändrade matvanor påverkar dig?” 

“Hur ser du på näringsdrycker eller dropp? Hur upplever du att näringsdryckerna eller dropp 

påverkar din närstående?” 

  

Ansvarig för studien är handledare Katarina Holmberg, legitimerad sjuksköterska Camilla 

Ekeblom och legitimerad sjuksköterska Elin Saltin. Studiens resultat kommer att presenteras 

som ett självständigt arbete på avancerad nivå vid Sophiahemmet Högskola. Om du önskar ta 

del av den färdiga uppsatsen eller om du har några ytterligare frågor går det bra att kontakta 

oss på telefon: XXX 

  

Med vänliga hälsningar 

  

Camilla Ekeblom och Elin Saltin 

  

  



 

 

 

Bilaga 2 

Samtyckesformulär 
  

Arbetets preliminära titel: Närståendes upplevelser av nutritionens betydelse hos personer 

som vårdas i livets slut. 

  

Jag har tagit del av informationen, fått tillfälle att ställa kompletterande frågor och fått svar 

på dessa. Jag samtycker till att delta i studien gällande närståendes upplevelser av 

nutritionens betydelse hos personer som vårdas i livets slut. Jag samtycker även till att mina 

personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen (PUL1998:204). 

                                                               

  

                                                               

                                                               

  

…………………………………………………………………. 

Ort och Datum                                                             

  

………………………………………………………………… 

Underskrift forskningsperson 

                                                                                                            

...................................................................................................... 

Namnförtydligande 

  

  

  

…………………………………………………………………. 

Ort och Datum                                                             

  

………………………………………………………………… 

Underskrift ansvariga för studien 

                                                                                                           

.................................................................................................... 

Namnförtydliganden 



 

 

 

Bilaga 3 

Intervjuguide 

 

Inledande information om studiens syfte och intervjuns förfarande. 

  

Hur upplever du att din närståendes förändrade matvanor påverkar dig? 

  

Vad hoppas du på när det gäller näringstillförseln till din närstående? 

  

Vad har du för föreställningar om näringsdrycker eller dropp när det gäller den sista tiden i 

livet?/Vad har du för föreställningar om nutritionens betydelse för din närstående? 

  

Hur ser du på näringsdrycker eller dropp? Hur upplever du att näringsdryckerna eller dropp 

påverkar din närstående? 

  

På vilket sätt skulle du vilja vara delaktig när det gäller näringsfrågor som rör din närstående? 

  

Avslutningsvis -är det något du vill tillägga som jag inte frågat om? 

  

  

Följefrågor/stödfrågor: 
-Berätta mer… 

-Hur upplevde du det? 

-Hur kände du då…? 

-Vilka fördelar/nackdelar upplever du? 

-Hur upplever du att de reagerar? 

-Vad har du för föreställningar? 
 


