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SAMMANFATTNING 

Patienter som på grund av sväljningssvårigheter (dysfagi) inte kan tillgodogöra sig näring via 

matstrupen kan erhålla en gastrostomi i nutritionssyfte. I nuläget finns det flera olika typer av 

gastrostomier och olika sätt att erhålla nutrition i form av sondnäring. Patienter som erhåller 

gastrostomi får en förändrad livssituation. Även om nutritionen tillgodoses kan det också vara 

ett psykosocialt problem för patienten och dennes närstående då de flesta studier av mat och 

matvanor betonar att måltider också är sociala tillställningar. Gastrostomin kan också ha en 

påverkan på livskvaliteten och den personliga identiteten. I sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning står att sjuksköterskans profession ska baseras på en värdegrund 

utifrån en humanistisk människosyn. I detta ingår att tillgodose patienetens basala och 

specifika omvårdnadsbehov så väl fysiska som psykiska, sociala, kulturella och andliga. 

Eftersom sjuksköterskan oftast är den som ansvarar för skötsel av patienters gastrostomi är det 

viktigt att hen kan sätta sig in patientens hela livssituation för att uppnå en personcentrerad 

vård. 

 

Syftet med denna studie var att med fokus utifrån ett psykosocialt perspektiv belysa vilka 

erfarenheter vuxna patienter med dysfagi har av att leva med gastrostomi. Metoden som 

användes var en litterarturöversikt för att kartlägga detta problemområde. De 15 artiklarna 

som inkluderades i resultatet är skrivna på engelska och har publicerats de senaste tio åren.  

 

Resultatet har indelats i fyra teman som livskvalitet/psykosocialt välbefinnande, 

mellanmänskliga och sociala relationer, identitet samt livsvärldsperspektiv. Det fanns ett klart 

negativt samband mellan enteral nutrition via gastrostomi och livskvalitet/psykosocialt 

välbefinnande. I mellanmänskliga och sociala relationer framkom att familjelivet påverkades 

till det sämre. Sociala tillställningar som fest eller storhelger var särskilt problematiskt. 

Identiteten påverkades av att valet av kläder styrdes av gastrostomin, detta var problematiskt 

för både män och kvinnor. Patienternas upplevda livsvärld påverkade hur de hanterade sin nya 

livssituation genom att till exempel utveckla och använda sig av copingstrategier .  

 

Den psykosociala livskvaliteten varierade relativt mycket. Familjelivet påverkades negativt 

för både patienter och närstående. Patienternas utvecklade copingstrategier påverkade det 

psykosociala välbefinnandet. De patienter som har haft stöd och hjälp från tvärprofessionella 

team där sjuksköterskor har ingått har känt sig mer tillfredställda både fysiskt och psykiskt. 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: gastrostomi, psykosocial, livskvalitet, dysfagi och erfarenheter 

 

 

 



                      BILAGA I 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

INLEDNING ............................................................................................................................. 1 

BAKGRUND ............................................................................................................................. 1 

Dysfagi ....................................................................................................................................... 1 

Gastrostomi ............................................................................................................................... 1 

Komplikationer och förebyggande av dessa .......................................................................... 2 

Sondnäring och sondmatning .................................................................................................. 3 

Sjuksköterskans roll ................................................................................................................. 3 

Måltiden som social gemenskap .............................................................................................. 4 

Livskvalitet och psykosocialt välbefinnande .......................................................................... 4 

Livsvärldsperspektiv ................................................................................................................ 5 

PROBLEMFORMULERING ................................................................................................. 6 

SYFTE ....................................................................................................................................... 6 

METOD ..................................................................................................................................... 6 

Urval .......................................................................................................................................... 6 

Genomförande .......................................................................................................................... 6 

Databearbetning ....................................................................................................................... 8 

Forskningsetiska överväganden .............................................................................................. 8 

RESULTAT .............................................................................................................................. 8 

Livskvalitet/Psykosocialt välbefinnande ................................................................................ 8 

Mellanmänskliga och sociala relationer ............................................................................... 10 

Identitet ................................................................................................................................... 11 

Livsvärldsperspektiv .............................................................................................................. 12 

DISKUSSION ......................................................................................................................... 12 

Metoddiskussion ..................................................................................................................... 12 

Resultatdiskussion .................................................................................................................. 13 

Slutsats ..................................................................................................................................... 15 

Fortsatt forskning ................................................................................................................... 15 

REFERENSER ....................................................................................................................... 16 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Bilaga I- Matris 

Bilaga II- Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering 

 



                      BILAGA I 

1 

 

INLEDNING 

Patienter som på grund av sväljningssvårigheter (dysfagi) inte kan tillgodogöra sig näring via 

matstrupen kan erhålla en gastrostomi i nutritionssyfte. En gastrostomisond är en slang som 

går igenom bukväggen och in magsäcken genom vilket sedan näring kan administreras 

(Stubberud, Almås & Kondrup, 2011). Patienten har därigenom fått en behandling som 

tillgodoser näringsintaget men behandlingen innebär också ett flertal omställningar i 

vardagen. Måltider och ”fikapauser” är vanliga aktiviteter för att lära känna nya människor 

och i umgänge med närstående, vänner och arbetskamrater. Denna naturliga måltidssituation 

saknas i det dagliga livet för patienter med gastrostomi. Tid och rum måste avsättas för 

utförandet av ”sondmatningen”, oavsett vilken kontext patienten befinner sig i. En inblick i 

hur det dagliga livet förändras av att leva med en gastrostomi kan ge ökad förståelse för 

patientens psykosociala välbefinnande. Akutsjukvården har väl utarbetade riktlinjer/rutiner 

gällande förberedelser, utförande och vidare näringstillförsel vid gastrostomier. Forskningen 

om hur patienterna upplever att det är att leva med gastrostomi i det dagliga livet är inte lika 

väldokumenterad (Svensson, 2010). En ökad förståelse kring detta kan öka patientens 

möjlighet att känna sig bekräftad av sjuksköterskan. 
 

BAKGRUND 

Dysfagi 

Den medicinska termen för sväljningssvårigheter är dysfagi, ordet härstammar från grekiskans 

dys- som uttrycker nedsatt funktion och verbet fagein som betyder att äta. Dysfagi utgör ingen 

etiologisk diagnos vilket innebär att dysfagi inte anger ett klart avgränsat sjukdomstillstånd 

och är därmed klassificerat som en tilläggsdiagnos. Det finns flera orsaker till behandling med 

gastrostomi på grund av dysfagi varav det vanligaste är stroke, andra neurologiska tillstånd 

samt öron-näsa-halstumörer/skador (Blomberg, 2011). Oral dysfagi drabbar munhålan och 

mestadels tungan och sväljningsreflexer från gombågarna. Den faryngala dysfagin påverkar 

nedre delen av svalget. Oftast saknas muskelkraft för att till exempel stänga till luftstrupen 

under sväljning. Vid esofageal dysfagi är det matstrupen som drabbats, vanliga orsaker till 

detta kan vara ärrbildningar eller tumör (Tibbling Grahn, 2009). Om dysfagin beräknas vara 

längre tid än två till tre veckor övervägs gastrostomioperation (Svensson, 2010). Vesey (2013) 

beskriver att en osäker sväljningsprocess ofta leder till att det som intas genom munnen 

hamnar i luftstrupen. 

Gastrostomi 

Gastrostomi är således en metod för att hjälpa patienter med otillräckligt oralt näringsintag 

men som har en fungerad magtarmkanal (Jones, Raghunathan, Richard & Khanna, 2007). En 

gastrostomi är den vanligaste metoden för att ge långvarig enteral nutrition i hemmet (Best & 

Hitchings, 2010). Redan 1891 beskrevs användandet av Witzelfistel (Blomberg, 2011). Det är 

en öppning genom huden in i magsäcken, där en kateter med uppkuffbar ballong förs in och 

fixeras i magsäcken och som näringen sedan förs in igenom. Detta är ett öppet kirurgiskt 

ingrepp. Patienterna med Witzelfistel har inte sällan läckage av magsaft som upplevs som ett 

stort problem (Almås, 2002).  
 

Under 1980 talet ersattes Witzelfistel av den perkutana endoskopiska gastrostomin (PEG) den 

beskrivs som ett enklare och ett säkrare alternativ (Blomberg, 2011). En gastrostomisond 

inläggs med endoskopisk teknik, den förs ned i magsäcken med ett gastroskop och dras sedan 

ut på bukväggen genom en kanylerad öppning (Almås, 2002). Metoden visades ha lägre 
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frekvens av komplikationer jämfört med öppen teknik som användes vid insättningen av 

Witzelfistel (Blomberg, 2011).  
 

Det finns i huvudsak tre olika tekniker vid inläggning av PEG, den vanligaste och mest enkla 

är ”Pull-PEG”. Gastroskopet förs då ned i magsäcken och dess ljuskälla riktas utåt mot 

bukväggen för att ses igenom främre bukväggen och då säkra att det inte finns andra organ 

emellan. Därefter görs ett litet snitt i huden varefter en punktionskanyl med dubbeltråd och en 

ledare förs in i magsäcken. En biopsitång på gastroskopet fångar upp tråden som sedan dras ut 

tillsammans med gastroskopet genom munnen. En speciellt utformad kateter fästes sedan till 

tråden och dras ned i magsäcken och ut igenom öppningen i bukväggen. Samtliga 

gastrostomier är utrustade med en stoppanordning som ligger mot magsäcksväggen från 

insidan och en platta som är placerad på huden (Blomberg, 2011). Då endoskopisk metod inte 

kan användas på grund av hinder eller liknande i matstrupen tillgrips dock fortfarande 

operationstekniken med Witzelfistel i dessa fall (Svensson, 2010).  
 

Gastrostomisonder är gjorda av silikon eller polyuretan som är mycket hållbara material. Om 

patienten behöver sondnäring under lång tid kan gastrostomisonden bytas ut till 

gastrostomiport eller kort gastrostomisond (knapp). Den vanligaste gastrostomiporten har en 

ballong som är placerad i magsäcken och en liten utvändig stopp platta. Porten har en 

huvudöppning för näring och en sidoöppning för ballongen som gör att den håller sig kvar på 

plats. Det är av vikt att gastrostomiporten är av rätt längd och har rätt ytdiameter för att inte 

komplikationer ska uppstå. Gastrostomiporten bör rengöras var 10-14 dag och kan då tas ut 

och bytas av patienten eller anhöriga därför bör patienten ha två portar hemma (Almås, 2002). 
Huvudöppningen har en backventil som gör att näringen eller magsaften inte rinner ut. Det 

blir slitage på ventilen varför byte av porten rekommenderas varannan till var tredje månad. 

Gastrostomiportar är kostsamma (Almås, 2002). Kort gastrostomisond (knapp) är en kateter 

som tas fram i samband med måltid, det kan underlätta för flertalet då den lyfts ut ifrån 

kroppen när den ska användas. Dessa kostar hälften av vad gastrostomiportarna gör (Almås, 

2002).  Den korta gastrostomisonden (knapp) bör bytas var 6:e månad (Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset, 2010). Den används med fördel till yngre patienter som är aktiva och 

för att det är mer kosmetiskt tilltalande och mindre störande under åtsittande kläder (Simons 

& Remington, 2013). 
 

Forskning visar att grundläggande information ska ges till patienten och dess närstående samt 

dess vårdare i samband med sjukhusvistelsen då gastrostomin opereras in. Då patienten vid 

detta tillfälle kan uppleva stark oro kan det vara svårt för denne att ta till sig och/eller minnas 

den givna informationen därför bör även skriftlig information ges för att förstärka de givna 

instruktionerna (Best & Hitchings, 2010). 

Komplikationer och förebyggande av dessa 

Komplikationer som kan uppstå vid eller efter måltid kan vara illamående, kräkningar, 

diarréer, förstoppning eller magsmärtor (Ehrsson, Langius-Eklöf, Bark & Laurell, 2004). 

Andra komplikationer är hudirritation och hudinfektioner. Därför bör gastrostomin vara 

placerad på ett sådant sätt att det alltid går att hålla huden torr (Almås, 2002). Huden runt 

gastrostomin ska rengöras med tvål och vatten dagligen och det är viktigt att torka torrt 

efteråt.  Gastrostomislangen ska vridas ett varv dagligen för att förhindra att slangen växer 

fast magsäcksväggen, då uppstår ett syndrom kallat buried bumper syndrome 

(Södersjukhuset, 2010; Ramdass & Mann, 2013). Den allvarligaste komplikationen är 

bukhinneinflammation, som kan uppkomma om sondmynningen har hamnat utanför 

magsäcken och näringen kommer ut i den fria bukhålan (Almås, 2002).  
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I en studie av Ehrsson et al (2004) av 156 patienter med tumörer i hals och svalg som hade 

gastrostomi fann de att 37 procent hade svåra eller mindre svåra komplikationer. Den 

vanligaste komplikationen visade sig vara sårinfektion vilket drabbade 26 av patienterna. Fyra 

patienter fick bukhinneinflammation på grund av läckage från magsäcken (Ehrsson et al 

2004). Det finns en viss risk att det blir stopp i gastrostomislangen efter administration av 

medicin och eller föda, även sondnäringens viskositet kan bidra till detta. Det kan orsaka stora 

problem för patienten eftersom det ofta leder till att gastrostomisonden måste bytas (Simons 

& Remington, 2013). Det förekommer dock sällan att gastrostomin täpps igen om den spolas 

med vatten efter varje måltid (Almås, 2002). 

Sondnäring och sondmatning 

Patientens tillstånd, diagnos, energi och näringsbehov styr valet av sondnäring. Sondnäringar 

ska innehålla nödvändiga näringsämnen i rätt proportion och vara tunnflytande. De kan vara 

standard, energilåga, energirika och/eller proteinrika. De flesta sondnäringar är glutenfria och 

innehåller endast spår av laktos. Det finns också specialsondnäringar anpassade efter specifika 

behov eller ett visst sjukdomstillstånd. Dietist bör involveras vid val av sondnäring. Utöver 

näringsintag måste patientens vätskebehov tillgodoses (Rothenberg, 2013).  
 

Sondnäringen kan antingen ges som kontinuerlig eller intermittent infusion och/eller som 

boulostillförsel. När gastromin är nyinopererad bör tillförseln i den första fasen ges som 

kontinuerlig infusion för att minska illamående, kräkningar, diarréer och magsmärtor. 

Näringen upptrappas succesivt under flera följande dygn. Kontinuerlig infusion, som ges 

under hela dygnet med uppehåll på fyra timmar, är mest lämpad för patienter som är 

sängliggande. Intermittent infusion ges under 2-3 timmar med uppehåll emellan och är att 

föredra för patienter som är uppegående. När näringstillförseln fungerar bra kan patienterna 

sedan gradvis gå över till boulostillförsel. Sondnäringen fördelas då på flera små måltider med 

en sondspruta, måltiden rekommenderas då att ta 20-30 minuter (Stubberud, Almås & 

Kondrup, 2011). 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans karaktärsämne är omvårdnad som utgår från människors behov och problem 

relaterade till hälsa och ohälsa i det dagliga livet men också att se människors resurser och 

förmågor. I sjuksköterskans kompetensbeskrivning står att sjuksköterskans profession ska 

baseras på en värdegrund utifrån en humanistisk människosyn. I detta ingår att tillgodose 

patientens basala och specifika omvårdnadsbehov såväl fysiska som psykiska, sociala, 

kulturella och andliga. För att uppnå detta behövs en tillämpning av kunskaper inom 

omvårdnad, medicin, habiltering/rehabilitering samt samhälls- och beteendevetenskaper 

(Socialstyrelsen, 2005).  
 

White (1995)  ansåg att en typ av kunskap som borde inkluderas i sjuksköterskans kunnande 

är den sociopolitiska kunskapen för att kunna gå utanför själva vårdandet och förstå hur 

företeelser i samhället/kulturen kan påverka hälsa och lidande för patienten. Världshälso- 

organisationen definierar hälsa som ”ett tillstånd av fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom eller funktionshinder”(WHO, 1948).   
 

Dalton, Caples och Marsch (2011) påtalar vikten av att sjuksköterskan bör ingå i ett team 

kring patienter med dysfagi och gastrostomi där vården utgår ifrån ett personcentrerat 

tillvägagångssätt för att kunna upprätthålla patientens värdighet och autonomi. Teamet kan 

bestå av sjuksköterskor, sjukgymnaster, dietister, logopeder och läkare i samråd med 

patientens närstående. Eftersom sjuksköterskan oftast är den som ansvarar för skötsel av 
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patienters gastrostomier (Almås, 2002) är det viktigt att hen kan sätta sig in i patientens hela 

livssituation för att kunna stödja patienten i dennes psykosociala situation (Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Susreud & Fagerberg 2003).  Dahlberg et al (2003) beskriver vikten av att 

sjuksköterskans har en öppenhet för patientens egen berättelse och perspektiv på vad som 

kännetecknar ett välbefinnande.  
 

Enligt Swanson (1993) handlar sjuksköterskans omvårdnad ytterst om att stödja och 

uppmuntra patienter till egenvård. Sainio och Lauri (2003) påtalar också att vårdpersonal har 

en avgörande roll genom att ge förståelig information på ett sätt som passar patienterna och 

gör dem delaktiga i förhållande till deras behov. Kunskap och tillit till vårdpersonalen är 

avgörande för att uppnå en känsla av egen kontroll och trygghet hos patienten och/ eller 

närstående (Klang Söderqvist, 2003). Sjuksköterskans omvårdnadsansvar innefattar 

utbildning och träning för patienter med gastrostomi och deras närstående. Praktiska uppgifter 

som sjuksköterskan genomför kan vara gastrostomiskötsel och inspektion av insticksstället 

samt byte av gastrostomisonder. En annan funktion som sjuksköterskan har är att vara 

rådgivare till patienter och närstående gällande frågor om material, funktion, nutrition och av 

psykosocial karaktär (Green, Diniage, Gower & Van Wyk, 2013). 

Måltiden som social gemenskap 

De flesta studier av mat och matvanor betonar att måltider också är sociala event (Holm, 

2001). Måltiden är en universell företeelse, som finns i alla samhällen, kulturer och 

socialgrupper, men med olika symbolik för olika grupper och individer (Fjellström, 2004). I 

Medins doktorsavhandling (2010) om patienter som drabbats av stroke och därigenom fått 

ätsvårigheter framkommer att hälso- och sjukvårdens fokus inte enbart bör vara på 

ätsvårigheterna utan också på det sociala sammanhanget eftersom andra människor i 

patientens närhet var involverade i patientens måltidsituation. I en kvalitativ studie av 

Johansson, A. E. M. och Johansson U. (2009) baserad på intervjuer med närstående till 

patienter med dysfagi och gastrostomi i efterförloppet av en stroke beskrev de intervjuade hur 

de upplevde skuld för att de kunde äta då deras partner inte kunde det.  Detta medförde att de 

närstående därför ofta drog sig undan och åt för sig själva och till och med lät bli att äta för att 

inte störa sin partner med doften av mat.  
 

Måltiden som social aktivitet formar och kommer troligen att fortsätta forma en väsentlig del 

av det moderna livet (Holm 2001). Mat som komponerats ihop till måltider har olika 

betydelse för olika grupper och individer. Människor visar sin identitet och sin sociala 

tillhörighet genom att äta måltider med olika symbolisk mening (Janhonen, Benn, Fjellström, 

Mäkelä & Palojoki, 2013). Den gemensamma måltidens betydelse avspeglas även i 

språkbruket genom orden ”kompis” eller ”kumpan” som ursprungligen är latin (cum panis) 

och betyder ”den man delar sitt bröd med” (Svensson, 2010). 

Livskvalitet och psykosocialt välbefinnande 

Egidius (2014) definierar psykosocial som betydelsen med såväl psykisk som social bakgrund 

eller inriktning. En vanlig uppfattning är att individens personlighet formas av samspelet med 

dennes sociala omvärld. Den psykiska hälsan och personliga utvecklingen är starkt beroende 

av sådana sociala faktorer som familjeliv, sociala nätverk och  fritidssysselsättningar (Egidius, 

2014) . Zinn och Eitzens (1987) definition av familjelivet som att familjen oftast ses som en 

tillflyktsort från världen. Familjen anses uppmuntra kärlek, tillit och intimitet och ge skydd 

från samhällets krav Lindskog (1999) beskriver psykosocial som ett samspel mellan individen 

och dennes sociala omgivning. Människan påverkas psykiskt av den sociala situation som hen 

befinner sig i.  
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Abbot, Webb och Dodd (1997) visade i sin studie att livskvalitet är ett viktigt mått inom 

medicin och att forskningen om quality of life (QoL) bör utvecklas då det resulterar i ökad 

patientfokuserad vård. Livskvalitet är en individuell subjektiv upplevelse som utgår från den 

sociala kontext, kultur och värdegrund som individen har, och relaterat till dennes mål, 

förväntningar, normer och farhågor (WHOQOL Group, 1995). Abbot, Webb och Dodd (1997) 

har i sin studie definierat livskvalitet som något flerdimensionellt, fysiska symtom, funktionell 

förmåga, psykisk status och välbefinnande samt social aktivitet och uppfattning om hälsa. De 

skriver att QoL varierar över tid då det sker förändringar i någon eller av alla dessa 

dimensioner.  

 

I en australiensk studie av Maclean, Cotton och Perry (2009) undersökte författarna vilken 

effekt dysfagi hos laryngektomerade patienter med cancer i strupen hade på livskvalitet, 

funktion och psykologiskt välbefinnande. Ett frågeformulär skickades ut till 197 personer som 

hade opererats med en laryngektomi. Urvalet gjordes med hjälp av en mailinglista hos The 

Laryngestomee Association of New South Wales. De tillfrågade fick själva bedöma om de 

hade problem med dysfagi efter operationen. Av de 120 personer som svarade bedömdes 110 

personer motsvara kriterierna för undersökningen. Av dessa hade 79 personer problem med 

dysfagi. Personer med dysfagi hade signifikant högre nivåer av depression, ångest och stress 

jämfört med de patienter som inte drabbats av dysfagi. Maclean et al. (2009) ansåg att det var 

logiskt att svårigheter att äta påverkar möjligheten att utföra andra aktiviteter som att delta i 

rekreation. Patienter med dysfagi kan känna att de inte kan äta i närhet av andra då de är rädda 

för att sätta i halsen och hosta då det kan leda till en känsla av pinsamhet. En konsekvens av 

detta kan leda till social isolering och nedstämdhet enligt Vesey (2013).  

Livsvärldsperspektiv 

Enligt Dahlberg et al.  (2003) utvecklades livsvärldsbegreppet av filosofen Edmund Husserl 

och har ett fenomenologiskt ursprung. De skriver att livsvärldsperspektivet uppmärksammar 

människors dagliga tillvaro och det sätt på vilket de förhåller sig till vardagen. Människors 

upplevelser och erfarenheter är olika, vilket gör varje människas livsvärld unik. Två 

människor kan uppleva samma gemensamma händelse olika beroende på att deras identitet, 

miljö och levda erfarenheter skiljer sig åt. Livsvärldsansatsen inom vårdvetenskapen innebär 

ett fokuserande i omvårdnaden av hur patienterna upplever sin hälsa, sitt lidande, sitt 

välbefinnande eller sin vård (Dahlberg et al. 2003).  Den enskildes upplevelse av världen är 

dennes livsvärld. Genom att ta del av dessa beskrivningar kan kunskap uppnås gällande hur 

människor bygger upp sin livsvärld (Psykologiguiden, 2014). 
 

Barahmi (2011) skriver att livet präglas av att integrera med andra människor och att inte leva 

isolerat. Samtidigt som livsvärlden är individuell och unik delas den med andra, som till 

exempel familj och närstående. Integrationen sker ständigt med andra människor inom en viss 

samhällstruktur som exempelvis på en arbetsplats. Kleinman (1988) menar att i en patients 

livsvärld ingår vanligtvis närstående samt andra sociala nätverk som därmed inkluderas i 

synen på hälsa, sjukdom och behandling. 

 

När livsvärlden förändras på grund av sjukdom visar Jacobsson, Hallert, Millberg och  
Friedrichsen (2012) på att individen strävar mot att återgå till det normala med stöd av 

copingstrategier. Fitzpatrick och Finlay (2008) gjorde en studie med fenomenologisk 

livsvärldsansats av copingstrategier efter svåra handkirurgiska ingrepp. Studien visade att 

individernas livsvärld i hög grad påverkade hur de skapade och kunde använda sig av sina 

individuella copingstrategier. 
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PROBLEMFORMULERING  

Patienter som har eller förmodas få dysfagi av sjukdom eller medicinska behandlingar kan 

erhålla en gastrostomi i nutritionssyfte. De får en förändrad livssituation då de inte längre kan 

äta som tidigare (Vesey, Leslie & Exley, 2008). Initialt sköts den enterala nutrieringen och 

skötseln av gastrostomin av sjuksköterskor på vårdavdelningar eller i patientens hem enligt 

fastställda riktlinjer och rutiner. En ökad förståelse hos sjuksköterskan kan i förlängningen 

leda till att patienten erhåller stöd i sin situation och uppmuntran till egenvård. Behandlingen 

med gastrostomi kan också leda till komplikationer i vardagslivet som kan påverka patienten 

psykiskt och socialt. En inblick i hur livet förändras även psykosocialt för patienter med 

dysfagi och enteral nutrition via gastrostomi kan öka förståelsen för patienternas livskvalitet 

och hela livssituationen.  

SYFTE 

Syftet med denna studie var att med fokus utifrån ett psykosocialt perspektiv belysa vilka 

erfarenheter vuxna patienter med dysfagi har av att leva med gastrostomi. 

METOD 

Studien är en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2006) är en litteraturöversikt en kartläggning 

av kunskapsläget inom ett visst område. Eftersom det finns flera olika sjukdomar som kan 

leda till dysfagi och behandlas med gastrostomi passar litteraturstudie bra då forskningen kan 

bedrivas översiktligt oberoende av grundsjukdom. Författarna sökte, identifierade, granskade 

kritiskt samt sammanställde artiklar och litteratur som ansågs relevanta (Forsberg & 

Wengström, 2008). I förlängningen kan en litteraturöversikt ses som en utgångspunkt för 

fortsatt forskning (Friberg, 2006).  

Urval 

Inklusionskriterierna för studien innefattar artiklar på engelska och med publikation de 

senaste tio åren samt som är peer reviewed. För att säkerställa att artiklarna var peer reviewed 

genomfördes en manuell kontroll i Ulrichs Web. Artikelsökningen innefattade vuxna patienter 

från 18 år och uppåt som erhåller sin nutrition genom en gastrostomi på grund av dysfagi. 

Författarna valde vuxna patienter då de har förmågan att beskriva sin egen psykosociala 

situation. 

 

Exklusionskriterierna som använts är de studier som gjorts på patienter som har gastrostomi i 

avlastande syfte och således inte nutrieras i den. Likaså uteslöts artiklar gällande dementa 

patienter då de ansågs inte kunna beskriva sin situation. Även artiklar som beskrev patienter i 

palliativt skede och hade gastrostomi i nutritionssyfte exkluderades. Författarna bedömde att 

den existentiella problematiken kan vara mer övervägande än de relaterat till gastrostomin för 

den patientgruppen. 

Genomförande 

Sökning gjordes i databaserna Cinahl och PubMed under januari 2014 (tabell 1). Att 

identifiera relevanta sökord inledde urvalsprocessen. Cinahl (Cumulative Index to Nursing 

and Allied Health Literature) är en databas där samlade artiklar berör omvårdnad, 

sjukgymnastik och arbetsterapi. Databasen PubMed innehåller artiklar inom medicin, 

omvårdnad och tandvård (Henricson, 2012). Vid varje sökning användes sökordet 

”gastrostomy” och den boolska termen som användes var ordet AND. Enligt Henricson 

(2012) gör termen AND sökningen mer specifik och avgränsande eftersom samtliga ord måste 

finnas med i träffresultatet. Vid fritext sökning var övriga sökord för datainsamlingen 

”dysfagia”, ”psychosocial”,”quality of life”, ”experience” och ”patient-centered care”. 
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Författarna valde att undersöka om det under ämnesorden gick att finna fler artiklar jämfört 

med fritextsökningen. Ämnesord finns i de flesta databaser och beskriver innehållet i en 

artikel (Henricson, 2012). I Cinahl Headings fanns ”psychosocial” som det ämnesord som 

passade syftet. I PubMed däremot fanns inte ”psychosocial” som ämnesord, istället användes 

MESHtermen  ”psychology”i sökningen av artiklar. MESH står för systemet Medical Subject 

Headings (Henricson, 2012). En artikel av Walker (2005) har identifierats manuellt utöver 

databas sökningarna då författarna läste referenslista tillhörande en av artiklarna som 

redovisas i resultatet.  

 

Sammanlagt identifierades 323 artiklar i databaserna. Efter att titlarna studerades sållades 

flertalet av dessa artiklar bort vid en första genomgång då de av olika skäl inte motsvarade 

syftet eller innehöll det som författarna valt att exkludera. Därefter granskades 83 abstract av 

båda författarna och 46 artiklar beställdes eller skrevs ut i sin helhet. De 41 artiklarna 

genomlästes var för sig av båda författarna och därefter fördes en diskussion kring vilka 

artiklar som skulle inkluderas i resultatet. Slutligen valdes 15 artiklar ut som var relevanta för 

syftet och som bedömdes att vara av god kvalitet varav en var den tidigare nämnda manuellt 

sökta. I en artikel av Brotherton och Carter (2007b) var urvalet närstående till patienter med 

gastrostomi som beskrev patienternas situation. Då den i hög grad beskrev psykosociala 

förhållanden ur patientperspektivet beslöts även att inkludera denna. Författarna har läst 

samtliga inkluderade artiklar var för sig och resultatet utgår ifrån den diskussion som senare 

fördes. Ett objektivt förhållningsätt har genomsyrat granskningen och bearbetningen av 

artiklarna.  

 

 

Tabell 1. Databassökning  

Datum Databas Sökord Identifierade 

artiklar 

Granskade 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

140105 PubMed Gastrostomy 

AND 

psychosocial 

5 3 3 1 

140105 Cinahl Gastrostomy 

AND 

psychosocial 

28 12 6 3 

140105 PubMed Gastrostomy 

AND 

Dysphagia 

AND Quality of 

life 

30 15 5 2 

140105 Cinahl Gastrostomy 

AND Quality of 

life 

43 16 9 3 

140105 PubMed 

med 

MeSHterm 

”Gastrostomy/ 
Psychology” 

20 10 6 4 

140105 Cinahl 
med 

Headings 

”Gastrostomy/ 
Psychosocial-

factors” (PF) 

8 5 4 1 

140126 PubMed Gastrostomy 

AND 

Experience 

154 14 4 0 
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140126 Cinahl Gastrostomy 

AND 

Experience 

35 8 4 0 

   323 83 41 14 

 

Databearbetning 

Samtliga inkluderade artiklar har kvalitetsbedömts och klassificerats utifrån ett 

bedömningsunderlag (bilaga II)  som modifierats utifrån Willman, Stoltz och Bahtsvani 

(2011). Dessa artiklar har sammanställts i en matris (bilaga I) som utgått ifrån en mall 

framställd av Willman et al. (2011). Bedömningsunderlaget och matrisen har tillhandahållits 

av Sophiahemmet Högskola. 

 

Vid granskningen av artiklarna utkristalliserades två återkommande teman, identitet samt 

mellanmänskliga och sociala relationer. Identitet definieras som självbild, individens 

medvetenhet om sig själv, sin kropp, sin personlighet och sin förmåga till självbestämmande 

(Nationalencyklopedin, 2014). Dessa teman användes som underrubriker med tillägg av 

begreppen livskvalitet/psykosocialt välbefinnande och livsvärldsperspektiv för att förtydliga 

och strukturera resultatet. 

Forskningsetiska överväganden 

Författarna har åtagit sig att respektera ursprungstexter och inte förvränga något eller ta det ur  

sitt sammanhang (Forsberg & Wengström, 2008). Genomgående har författarna varit  

uppmärksamma på eventuella svårigheter att förstå och göra korrekta bedömningar utifrån 

språkliga och metodologiska kunskaper (Henricson, 2012). Av de 15 artiklarna som 

inkluderades i resultatet angavs det i 11 fall att studierna var etiskt granskade. 

RESULTAT 

Walker (2005) beskriver i sin studie att de ord som används för att beskriva erfarenheter av att 

ha en gastrostomi är sorg, frustrerad, deprimerad, ensam, svårt, jobbigt, arg, galen, lurad, 

helvete, upprörande och obekvämt. Jordan, Philpin, Warring, Cheung och Williams (2006) 

studie beskriver att de flesta deltagare ändå talade positivt om sin gastrostomi som en 

livsräddande åtgärd. 

Livskvalitet/Psykosocialt välbefinnande 

Rogers, Thomson, O´Toole och Lowe (2007) jämförde patienter som aldrig hade haft 

gastrostomi under behandlingen av mun och strupcancer med de som hade haft en gastrostomi 

(30 patienter) och de som fortfarande hade gastrostomi (20 patienter). Studien genomfördes 

med hjälp av University of Washington Quality of Life enkät om livskvalitet och visade att 

det fanns ett klart sammanhang mellan enteral nutrition via gastrostomi och livskvalitet. 

Denna enkät är väletablerad och i begreppet livskvalitet ingår det tolv domäner: smärta, 

utseende, aktivitet, rekreation, sväljande, tuggande, tal, smak, saliv, humör, ångest och 

rörlighet i skulderpartiet. Studien visade att 36 procent av deltagarna uppgav att de hade stora 

eller ganska stora problem med den övergripande livskvaliteten där samtliga domäner är 

redovisade. Ingen av deltagarna med gastrostomi uppgav att de hade enastående eller mycket 

bra hälsorelaterad livskvalitet. I studien framkom att tre av 20 som fortfarande hade 

gastrostomi hade ångest som inte var relaterat till cancer utan till livssituationen. Vidare 

visade Rogers et al. (2007) på att de huvudsakliga problemen med enteral nutrition och 

gastrostomi inte var relaterade till stopp i gastrostomisonden, läckage av sondnäring eller 

obehag utan hur situationen störde intima relationer, familjeliv, hobbies och sociala 
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aktiviteter. Det framkom även i Martin, Blomberg och Lagergren (2012) studie att 

huvudproblemen med att ha gastrostomi inte var att det upplevdes som obekvämt, att det 

uppkom läckage från gastrostomin eller stopp i gastrostomisonden utan det var störningar som 

uppstod i familjelivet och sociala aktiviteter som var de dominerande problemen. Jordan et al. 

(2006) studie visade på fysiska begränsningar i form av inskränkt mobilitet och tekniska 

problem med gastrostomi utrustningen. 

 

Corry et al. (2009) studie som baserades på enkätfrågor, där en fråga var: ”Har gastrostomin 

stört dina sociala aktiviteter?” visade resultatet att 18 av 32 patienter inte upplevde att 

gastrostomin störde sociala aktiviteter överhuvudtaget, fem respondenter upplevde att det 

påverkades lite och två personer uppgav ganska mycket. I Osborn, Collin, Posluns, Stokes och 

Vandenbussche (2012) studie där 51 patienter deltog presenterades en övergripande fråga 

kring livskvalitet som visade att 84 procent var nöjda. El-Deiry, Futran, McDowell, 

Weymuller och Yuch (2009) visade att vid en ettårs uppföljning efter cancerbehandling för 

tumör i huvud och halsregionen att de som erhållit en gastrostomi och fortfarande hade kvar 

den hade signifikant lägre livskvalitet. Hossein, Leili och Hossein (2010) använde sig av en 

QoL indexskala när de gjorde en sexmånaders uppföljning av patienter som erhållit 

gastrostomi. Resultatet visade signifikant högre grad av livskvalitet efter att de fått 

gastrostomin. 

 

I Brotherton, Abbott och Aggett (2006) studie påvisades det att de patienter som var i behov 

av sondnäring även nattetid hade störd nattsömn och svårigheter att röra sig i sängen då de var 

uppkopplade till sondmatningspumpen. Det resulterade i ökad trötthet på dagen vilket 

påverkade patienternas livskvalitet. I Osborne et al. (2012) studie framkom att det var sex 

procent som hade problem med sömnen på grund av sondmatningen. I Martin et al. (2012) 

studie där 104 patienter deltog påvisades att endast fyra procent av deltagarna hade 

sömnsvårigheter på grund av gastrostomin. 

 

Mayre-Chilton, Talwart och Goff (2011) studie visade att en nyckelfråga hos patienterna med 

gastrostomi som deltog i studien var de negativa känslorna till och upplevelserna av intimitet 

och sexualitet som hade en signifikant negativ påverkan på livskvaliteten. Det var framför allt 

så för de som behövde gastrostomi under längre tid.   

 

I Osborne et al. (2012) studie upplevde 29 procent av patienterna att gastrostomin påverkade 

dagliga aktiviteter som matlagning, shopping och fritidsaktiviteter. Martin et al. (2012) visade 

det att 19 procent upplevde att deras dagliga aktiviteter var begränsade på grund av 

gastrostomin. Jordan et al. (2006) beskrev att tio deltagare var tvungna att vara kopplade till 

sina sondmatningspumpar upp till 20 timmar per dygn och de upplevde det som en 

begränsning av livet. I Mayre-Chiltons et al. (2011) studie berättade en deltagare hur hen blev 

mer beroende av att använda sin bil, bilen fungerade som ett mobilt matrum då utrustningen 

till sondmatningen härbärgerades i bilen och sondmatningen genomfördes där. Mayre-Chilton 

et al. (2011) beskriver hur patienter är beroende av att vänta in fondmedel för att få en knapp 

istället för den mer synliga gastrostomisonden. Patienter i den studien beskrev räkningar och 

utgifter relaterat till gastrostomin som en ytterligare börda. 
 

Rogers et al. (2007) visade att patienterna inte ville gå för att simma då de inte ville bära 

badkläder och av rädsla att få infektion i huden vid ingångsstället till gastrostomin efter badet. 

I Jordan et al. (2006) studie beskrevs praktiska svårigheter associerat med shopping, 

familjemåltider, äta ute på restaurang, högtidliga tillfällen och semestrar som ett problem. 

Fem av deltagarna hade portabla näringspumpar i ryggsäck och kunde därför gå ut med 
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hunden eller gå på fotbollsmatch eller annat som var av vikt för deras livskvalitet. I 

Brotherton et al. (2006) studie framkom att semesterresor är svårgenomförda på grund av den 

stora mängden sondmat som måste transporteras. Emedan Merrick och Farrell (2012) beskrev 

att semestrar inte hindrades av gastrostomi och sondmatning. I Brotherton et al. (2006) studie 

påtalade en deltagare att denne upplevde mindre stress då ätandet tidigare hade varit 

komplicerat på grund av sväljningsvårigheterna och tagit lång tid. En person beskrev ”Well I 

feel 100 % better now I´ve got it than I did before” (Brotherton, 2006, s. 363), med vilket 

patienten menade att han mår mycket bättre sedan han fick sin gastrostomi. Däremot tyckte 

många patienter att själva sondmatandet förhindrade dem ifrån att göra de saker som de ville 

göra. Det framkom i studien att få patienter diskuterade att de saknade mat och dryck och 

vissa beskrev att de upplevde istället en känsla av säkerhet eftersom de hade gastrostomin. 

Andra beskrev rädsla, frustration, ilska och depression relaterat till nutrieringen via 

gastrostomi.  

 

I Osborne et al (2012) studie beskrev 92 procent att det inte var några svårigheter att få 

möjlighet att utföra sondmatningen under dagen och likaså uppgav 98 procent att det var 

enkelt att finna en plats att utföra sondnäringsintaget. Mayre-Chilton et al. (2011) citerade en 

patient som uttryckte att njutningen kring mat var borta och att maten endast var ett  bränsle 

för kroppen. En av deltagarna i Walkers (2005) studie beskrev dagarna som en enda helhet 

utan avbrott för de naturliga måltiderna som frukost, lunch och middag.   Brotherton, Abbott, 

Hurley och Aggett  (2007a) visade att det var viktigt att patienterna involveras kontinuerligt i 

beslut kring sondmatningen.  

Mellanmänskliga och sociala relationer 

I Rogers et al (2007) studie gällande patienters erfarenheter av att ha gastrostomi uppgav 18 

patienter av 42 som hade haft eller hade gastrostomi att den störde familjelivet. I samma urval 

svarade 28 patienter att det var stora eller ganska stora svårigheter med sociala aktiviteter. 

Corrys et al. (2009) visade på att 22 patienter av 32 inte upplevde att familjelivet alls 

påverkades av gastrostomi och tre patienter beskrev att det var en liten påverkan. Osborne et 

al. (2012) studie visade att 78 procent inte upplevde att deras sociala och/eller familjeliv hade 

påverkats. De tre ovan nämnda studierna var samtliga enkätstudier och ingen av dessa 

preciserade familjelivet vidare. 
 

Intima relationer sågs som ett problem både för de som sedan tidigare hade en partner och för 

de som levde ensamma (Mayre-Chilton et al., 2011; Rogers et al., 2007; Osborn et al., 2012; 

Brotherton et al. 2006). I Mayre-Chilton et al. (2011) studie visades på att de som var 

ensamstående hade svårt med att träffa nya partners då de upplevde svårigheter med att bygga 

upp nya relationer då gemensamma aktiviteter ofta inbegriper mat och dryck. ” Very difficult 

to get a girlfriend… so much relationship building revolves around eating and drinking…the 

idea of having sexual encounters with a new person is an obstacele” (Mayre-Chilton et al. 

2011, s. 452). Rogers et al.(2007) beskrev att 25 procent av de som svarade på enkäten 

upplevde problem med intima relationer. Osborn et al. (2012) visade att 26 procent beskrev 

att  intima situationer var svåra. En patient beskrev i Brotherton et al. (2006) studie en känsla 

av isolering och ensamhet i sin relation till maken på grund av gastrostomin. Maken tyckte att 

gastrostomin var så obehaglig att han ogärna kramade henne. Det fanns dock ingen annan 

enskild faktor i samband med gastrostomin som hade högre procent av problem än påverkan 

av familjelivet. 

 

Brotherton och Carters (2007b) visade på att ätande är så mycket mer än bara näringsintaget 

när det kommer till sociala relationer. Jordan et al. (2006) forskning visade att de praktiska 
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svårigheterna vad gäller familjemiddagar samt att äta på restaurang begränsade deltagarna och 

medförde en förlust av viktiga sociala aspekter i deras liv. En man beskrev att hans närstående 

gick ut i ett annat rum för att äta (Jordan, 2006). Sociala tillställningar som födelsedagsfirande 

och jul var särkskilt problematiskt då mycket är fokuserat kring mat och dryck (Brotherton et 

al., 2006; Walker, 2005). Brotherton och Carter (2007b) visade att också närstående upplevde 

just dessa tillfällen som svåra. Patienterna beskrev att sociala tillställningar var en jobbig 

situation för de själva men även för de andra gästerna då de trodde att deras närvaro fick de 

andra gästerna att känna sig obekväma (Brotherton et al. 2006). Patienterna hade upplevt 

negativa attityder från främlingar, vänner och familj på restauranger. Flera patienter kände sig 

som en belastning för sina närstående både för sondmatning och underliggande sjukdom då de 

var i behov av deras hjälp dagligen (Brotherton et al., 2006). Walker (2005) studie visade att 

det var vanligt att sociala tillställningar där mat förekom undveks på grund av social 

pinsamhet. De som lever på institution med gastrostomi kan uppleva än mer isolering då 

måltiderna kanske är den viktigaste sociala aktiviteten som förekommer.  
 

Scott et al. (2005) gjorde en prospektiv randomiserad studie där de jämförde två 

patientgrupper med gastrostomi på grund av olika bakomliggande sjukdomar. 

Interventionsgruppen följdes regelbundet upp av ett nutritionsteam, först varje vecka på 

sjukhuset sedan varje månad efter utskrivningen. Kontrollgruppen hade ingen specifik 

uppföljning av nutritionsteam. Resultatet visade att just den sociala aktiviteten upplevdes 

bättre för interventionsgruppen en orsak var kontakten med nutritionsteam där sjuksköterskor 

ingick. 

Identitet 

En av deltagarna i Merricks och Farrells (2012) studie beskrev hur hen upplevde sin  

gastrostomi som en främmande inkräktare. I Rogers et al. (2007) studie uppgav 32 procent av 

respondenterna att det var stora problem med hur de skulle klä sig för att dölja gastrostomin 

samt ifall läckage skulle uppstå från gastrostomin. Även Brotherton et al. (2006) beskrev att 

gastrostomin och läckage av sondmat påverkar valet av kläder och klädstil, det var 

problematiskt för både kvinnor och män.”I can´t wear a bikini or cropped tops on my holiday 

like all my friends”(Brotherton et al., 2006, s. 362).  

 

Walkers (2005) studie visade att det har stor inverkan på identiteten att förlora förmågan att 

kunna äta. Den drabbade förlorar sin roll i ett system som till exempel kan vara den som lagar 

maten eller den som blir bjuden på maten. Detta kan leda till rollkonflikter. Ett exempel som 

ges i studien är när en far ska närvara på sin dotters bröllop och inför detta funderade mycket 

på huruvida han skulle kunna sitta vid honnörsbordet utan att kunna äta eller ens pröva en bit 

av bröllopstårtan. Han tyckte också att det skulle se ”löjligt” ut att gastrostomin buktade ut 

under fracken. Hans identitet som brudens far och bröllopsgäst hamnade i konflikt med rollen 

som en människa som inte kan äta och det ledde till att han aldrig gick på bröllopet. 

 

Anis et al. (2006) visade på att 79 av 126 deltagare i studien ansåg att det var kosmetiskt 

acceptabelt med gastrostomi. I Corry et al. (2009) undersökning framkom att utav 32 patienter 

upplevde 21 att kroppsuppfattningen inte var påverkad av gastrostomin och fyra stycken 

uppgav endast lite påverkan. Osborne et al. (2012) studie visade att 24 procent av patienterna 

med gastrostomi hade problem kring sitt utseende eller klädsel på grund av sin gastrostomi. 

Martin et al. (2012) beskrev att kvinnor angav en mer negativ erfarenhet att leva med 

gastrostomi jämfört med männen, den statistiska signifikansen uppnåddes dock endast utav 

känslan av begränsningar i dagliga aktiviteter. 
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Livsvärldsperspektiv 

I Mayre-Chilton et al. (2011) studie observerades att ett positivt synsätt och strategier hos 

patienter ledde till ett accepterade av beslut runt gastrostomin samt att det påverkade det 

dagliga livet, livsstil och sociala aktiviteter. Merrick och Farrell (2012) visade att enskildas 

copingstrategier är avgörande för hur patienten påverkas av gastrostomin i sitt liv. Tre 

koherenta teman framkom i studien. Det första fokuserade kring positiv anpassning och 

acceptans av sondmatning. Det andra temat reflekterade över ambivalensen mellan den 

kognitiva acceptansen och den affektiva motviljan mot gastrostomituben. Det tredje temat 

karakteriserades av ångest och rädsla på grund av gastrostomin. Författarna konstaterade att 

resultatet överensstämmer i stora drag med en teori, Self- regulatory Model of illness: behovet 

av att återställa en normalitet i livet trots sjukdom gör att patienten tolkar problemen inom ett 

kognitivt och känslomässigt ramverk. Patienten utvecklar utifrån detta en copingstrategi.  

 

I Rogers et al. (2007) studie uppgav alla av deltagarna att livet inte var detsamma som tidigare 

då ingen av patienterna var lika aktiva som innan de fått sin gastrostomi inopererad. I 

Brotherton et al.(2006) studie svarade en person att denne upplevde att livet är för kort för att 

låta gastrostomin störa även om det var problem med ständiga läckage från gastrostomin.  
Walker (2005) beskrev en 86 årig man som endast kan nutrieras enteralt via sin gastrostomi 

och som bor i hemmet tillsammans med frun. Han var bekymrad över att inte längre kunna 

inta en måltid tillsammans med hustrun därför fortsatte paret med måltiderna som tidigare 

trots att han inte kunde äta. Hans copingstrategi var att låta allt vara som det alltid varit 

gällande rutinerna kring måltiderna trots hans dysfagi och gastrostomi. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Denna litteraturöversikt hade initialt tänkt belysa patienters erfarenheter av att leva med 

gastrostomi i sociala sammanhang. Utifrån det söktes ursprungligen artiklar med sökorden 

gastrostomi och sociala sammanhang i kombination i databaserna Cinahl och PubMed dock 

utan några sökträffar. Detta ledde till att syftet fick ändras under arbetets gång till att belysa 

vilka erfarenheter vuxna patienter med dysfagi hade av att leva med gastrostomi utifrån ett 

psykosocialt perspektiv. Sökorden som slutligen användes var ”psychosocial”, ”dysphagia”, 

”quality of life”, ”patientcentered care”, ”experience” samt ämnesorden ”psychosocialfactors” 

och ”psychology” alla kombinerade med sökordet ”gastrostomy”, se databassökningstabell 1. 

Denna studie har gjorts med avsikten att den ska var möjlig att reproducera genom att 

urvalskriterier, sökstrategi och kvalitetsgranskning har redovisats (i enlighet med Henricson, 

2012).  

 

Databassökningen utmynnade i 323 träffar varav flera artiklar påträffades två eller fler gånger 

men under olika sökord. De 83 abstract granskades gemensamt av författarna och 41 artiklar 

lästes i sin helhet enskilt av båda och därefter fördes en diskussion kring vilka artiklar som 

skulle inkluderas i resultatet. Författarna var ense kring vilka artiklar som var passande utifrån 

syftet med studien. Tillslut användes 14 stycken artiklar från databassökningen i 

resultatredovisningen. En artikel hittades manuellt och slutligen resulterade det till 15 artiklar. 

Artiklarna har granskats gemensamt vilket stärker reliabiliteten (Henricson, 2012). De artiklar 

som inte fanns i fulltext i databaserna beställdes. Antalet artiklar som berörde patienter med 

gastrostomi och deras beskrivna psykosociala erfarenhet var färre än vad som förväntades när 

arbetet startade vilket ledde till att endast 15 artiklar redovisas i resultatet. Under arbetets 

gång har fler relevanta artiklar hittats i bland annat referenslistor från andra artiklar men 

dessvärre ingick inte dessa i sökträffarna. Det kan vara en konsekvens av författarnas 
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bristande erfarenhet av att göra databassökningar. Flera av artiklarna från databassökningarna 

innehöll beskrivning av somatiska konsekvenser som infektioner, nutritionsproblematik och 

teknik vid gastrostomi insättning.  
 

Resultatartiklarna har kvalitetsbedömts och klassificerats av författarna gemensamt utifrån ett 

bedömningsunderlag som modifierats (bilaga I). Flertalet artiklar bedömdes som av hög 

kvalitet relaterat till att de var välgenomförda och välbeskrivna med tydlig formulerat syfte. 

De flesta var också etiskt granskade, elva artiklar. Den manuellt hittade artikeln av Walker 

(2005) hittades i en referenslista till en artikel som redovisas i resultatet. Den har klassificerats 

som av låg kvalitet då metoden är otillräckligt beskriven och artikeln i sin helhet är 

svårtolkad. Dock valdes denna artikel medvetet då den i så hög grad berör matens betydelse 

för identiteten. Denna artikel var inte heller etiskt granskad men dess författare berör etiska 

överväganden i texten. Ett av detta arbetes exklusionskriterier var att utesluta studier där 

dementa patienter ingick på grund av att de inte kan beskriva sin situation. Men vid en djupare 

granskning av Hossein et al. (2010) artikel framkom att i urvalet ingick dementa patienter 

men det redovisades inte förrän i artikelns resultat. Ingen av dessa patienter hade dock erhållit 

sin gastrostomi på grund av demens därför valde författarna att ändå inkludera denna artikel. 

De flesta artiklarna är skrivna i Storbritannien men även artiklar ifrån Iran, Australien, 

Kanada, Pakistan och Sverige ingick i urvalet av artiklar. Majoriteten av artiklarna baserades 

sig på intervjuer och var skrivna utifrån en kvalitativ ansats. Samtliga valda artiklar innehöll 

till någon del svar på syftet i detta arbete. 

En anledning till att studien bedrevs som litteraturöversikt var att kunna kartlägga patienternas 

psykosociala erfarenheter av att leva med gastrostomi oberoende av grundsjukdom. Detta 

uppfylldes således inte då artiklarna som hittades mestadels handlade om patienter med 

gastrostomi på grund av onkologiska sjukdomar. Många av studierna baserades på QoL skalor 

som detta arbetes författare hade bristfällig kunskap om och inte tid att sätta sig in i till fullo. 

En god kunskap om dessa skalor skulle ha kunnat ge en fördjupning i ämnet. Flertalet av de 

granskade studierna var baserade på enkätsvar där frågorna var enkelt formulerade utan 

följdfrågor och det ledde till att en djupare tolkning inte kunde göras. En studie där metoden 

hade varit djupintervjuer hade troligtvis kunnat lett till en djupare analys. Samtliga artiklar var 

skrivna på engelska och det kan ha påverkat hur artiklarna har tolkats på grund av författarnas 

ofullständiga engelska kunskaper, speciellt inom vetenskapliga engelska språket. Som 

hjälpmedel användes Google Translate. 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att med fokus utifrån ett psykosocialt perspektiv belysa 

vilka erfarenheter vuxna patienter med dysfagi hade av att leva med gastrostomi. Artiklarna 

har uppvisat en stor bredd av upplevda erfarenheter från patienter som i nutritionssyfte har 

eller har haft gastrostomi. Ett genomgående tema i artiklarna var att patienterna såg sin 

inopererade gastrostomi som livsavgörande och livsnödvändig, ur det perspektivet kan 

patienternas inställning till gastrostomin och sondmatningen ha påverkats. En faktor som kan 

ha påverkat resultaten i artiklarna tror författarna är huruvida patienterna hade kvar sin 

gastrostomi eller inte när de lämnat sina svar. En ökad acceptans hos patienterna med 

gastrostomi anas ju senare forskningsartiklarna är publicerade, en orsak till detta skulle kunna 

vara produktutveckling av gastrostomier och sondnäring. Martin et al. (2012) skrev att det är 

olyckligt att det inte finns mer studier om erfarenheter av att leva med gastrostomi där 

jämförelse är gjord mellan olika underliggande diagnoser, det skulle troligtvis kunna ge en 

annan bild.  
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Som Medin (2010) påtalade är det sociala sammanhanget viktigt för patienter med dysfagi 

eftersom andra människor är involverade i patienternas måltidssituationer. Flera av 

resultatartiklarna har ett liknande resultat gällande familjelivet och det sociala livet (Rogers et 

al. 2007; Corry et al., 2009; Osborn et al., 2012). Lindskog (1999) beskrev psykosocial som 

ett samspel mellan individen och dennes sociala omgivning. Detta har till viss del beskrivits i 

samtliga resultatartiklar.  I flera av artiklarna har även närstående till patienterna med 

gastrostomi tillfrågats gällande sina erfarenheter av att leva nära en patient med gastrostomi. 

Mayre-Chilton et al. (2011) studie visade att närstående hade mer negativa åsikter i relation 

kring det dagliga livet och tyckte även de att intimiteten var ett problem. Det framkom även i 

Brotherton et al. (2006) studie att 80 procent av patienterna tyckte livskvaliteten var 

acceptabel att jämföra med endast 37 procent av deras anhöriga. I förlängningen torde detta 

även påverka patienterna och deras relationer till sina närstående. Birkler (2007) påtalar att 

kännedom om en persons relationer är av avgörande betydelse för att förstå hens personliga 

identitet. 
 

Sociala tillställningar och storhelger var särskilt problematiskt. Det var ett förväntat resultat 

då dessa ofta är förknippat med mat och dryck i vår kultur. Som tidigare nämnts visar 

människor sin identitet och sin sociala tillhörighet genom att äta måltider med olika symbolisk 

mening. (Janhonen et al. 2013).  Brotherton et al. (2006) studie visar även på att det inte 

endast var själva maten och drycken som var ett problem utan även känslan av utanförskap 

och en rädsla för hur omgivningen ska reagera i samband med nutrieringen. Förvånansvärt få 

saknade mat och dryck. Orsaken till detta har inte framkommit i artiklarna 

men en spekulation kan vara att patienterna förtränger detta eller att de psykosociala 

problemen är övervägande. Vid sociala tillställningar kan patienterna känna skuld för att de 

får de andra gästerna att känna sig obekväma i situationen. Det synes vara svårt att finna andra 

aktiviteter där sociala relationer påverkas mer eller lika mycket som i samband med mat och 

dryck. Det är en utmaning för vårdpersonal på institutioner där patienter med gastrostomi 

lever att finna andra aktiviteter för dessa patienter och genom detta motverka social isolering. 
 

Livsvärldsperspektivet uppmärksammar människors dagliga tillvaro och på det sätt som vi 

förhåller oss till vardagen (Dahlberg et al. 2003). Resultatartiklarna i detta arbete visar på 

olika sätt att förhålla sig till sin situation i vardagen.  Fitzpatrick och Finlay (2008)  visade att 

patienternas livsvärld i hög grad påverkade hur de skapade och använde sig av sina 

individuella copingstrategier. En studie som redovisas i resultatet (Merrick & Farrell, 2012) 

visade just att enskildas copingstrategier styr hur patienten låter sig påverkas av gastrostomin i 

det dagliga livet. Enligt Birkler (2007) bör sjuksköterskan försöka förstå patientens livsvärld 

för att kunna ge personcentrerad omvårdnad. 

 

Osborne et al. (2012) studie gjord i Kanada var mer positiv i jämförelse med de andra 

inkluderade studierna gällande patienternas erfarenheter att leva med gastrostomi.. I studien 

användes en metod som bestod av ett unikt frågeformulär där deltagarna kunde uttrycka en 

positiv/neutral erfarenhet som inte fångats i tidigare studier. En möjlig orsak till en mer 

positiv erfarenhet kan vara beroende på kvaliteten på det vårdprogram som används för 

patieneter med gastrsostomi vid Odette Cancer Centra (OCC), vilket artikelns författare också 

omnämner i sin resultatdiskussion. Ett skäl till att patienterna upplever högre grad av 

livskvalitet kan vara att i detta program utbildas patienterna och deras närstående att redan 

ifrån början att ge näringstillförseln i boulosdos med spruta. Detta gör att patienterna upplever 

sig friare och att tidsåtgången för matningen minskar i motsats till det ganska tidsödande 

sondmatningen via droppaggregat och pump. Under arbetets gång har frågor kring 

administrationen runt sondmaten väckts. Den första frågan är varför inte boulosmatning inte 
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impliceras mer ofta framför allt för de som lever i hemmen. Boulostillförsel beskrivs i detta 

arbetes bakgrund utifrån Stubberud et al. (2011). I tidigare forskning framgår det att ett 

problem är att patienterna inte tolererar sondmaten då de reagerar med illamående, kräkningar 

och diarrer (Ehrsson et al. 2004). Därför ordineras långsammare administrering med hjälp av 

sondaggregat och pump. Författarna frågar sig om det inte istället lika gärna skulle kunna ges 

till exempel soppor med näringstillskott i gastrostomin då patienterna vet vad de tål och inte 

tål samt att det sannolikt skulle se mer aptitligt ut, vara mindre kladdigt och dofta bättre. Det 

skulle också underlätta för patienterna som undviker resor på grund av att det är svårt att 

transportera med sig sondmaten. Detta borde vara något som skulle kunna gå att lösa praktiskt 

med enkla medel som till exempel mindre förpackningar som tillhandahålls på apotek världen 

runt. Enligt Rothenberg (2013) är det viktigt att dietist involveras vid val av sondnäring. 
 

Dalton et al (2011) påtalar att sjuksköterskan bör ingå i team kring patienter med gastrostomi. 

I flera av studierna har just det framkommit att det är av vikt att ha ett tvärprofessionellt team 

runt patienterna och deras närstående (Jordan et al. 2006, Martin et al. 2012, Mayre-Chilton et 

al. 2011, Osborne et al. 2012, Rogers et al. 2006, Scott et al. (2005). I Storbritannien 

förekommer det nutritionsteam bestående av sjuksköterska, dietist och läkare. Sjuksköterskan 

och dietisten sköter den dagliga vården runt patienten med gastrostomi (Scott et al. 2005). I 

samtliga studier som nämner tvärprofessionella vårdteam visar att sjuksköterskan har en 

viktig roll gällande information, egenvård, psykosocialt stöd och nutritions support. Det är 

viktigt att sjuksköterskan är medveten om att behandling via gastrostomi innebär en stor 

förändring i patienternas liv. Förutom att fokusera på nutritionsstatus eller medicinteknisk 

utrustning ska sjuksköterskan kunna se patienten i sin helhet. Det är också av vikt att 

sjuksköterskan förbereder patienterna på att behandlingen kan påverka livet fysiskt, psykiskt 

och socialt samt vilka problem de kan stöta på. Som Sainio och Lauri (2003) påtalar har 

vårdpersonal en viktig uppgift i att ge förstålig information till patienterna och göra dem 

delaktiga. I en studie av Liley och Manthorpe (2003) uppgav ingen av patienterna som hade 

erhållit gastrostomi att de hade fått information hur deras liv kunde förändras efteråt.  

Slutsats 

Den psykosociala livskvaliteten varierade relativt mycket. Familjelivet påverkades negativt 

för både patienter och närstående. Patienternas utvecklade copingstrategier påverkade det 

psykosociala välbefinnandet. De patienter som har haft stöd och hjälp från tvärprofessionella 

team där sjuksköterskor har ingått har känt sig mer tillfredställda både fysiskt och psykiskt. 

Fortsatt forskning 

Då närstående till patienter med gastrostomi upplever livssituationen mer negativt än 

patienterna i många fall synes detta vara ett ämne för fortsatt forskning. Frågan har också 

väckts varför patienter får sondnäringen genom pumpar och sondmatningsaggregat i stället för 

boulosdoser  trots att forskningen visar att det försämrar patienternas psykosociala 

livskvalitet, även detta är ett ämne för fortsatt forskning. 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Anis MK., Abdid 

S., Jafri W, 

Abbas Z., Shah 

HA., Hamid S., 

Wasaya R. 
2006 

Pakistan  

Acceptability and 

outcomes of the 

Percutaneous 

Endoscopic 

gastrostomy (PEG) 

tube placement-

patients`and care 

givers´perspectives 

Att bedöma 

resultatet av och hur 

patienter/vårdare ser 

på acceptansen till 

PEG. 

En deskriptiv 

analytisk studie. 

Initialt genomfördes 

journalgranskning 

där uppgifter om 

demografi, 

diagnoser, 

indikationer och 

komplikationer 

avseende patienter 

med PEG. 
Telefon intervjuer 

genomfördes enligt 

ett frågeformulär. 

Svaren analyserades 

i ett dataprogram 

där Chi-square test 

användes. 

N=126 

(65) 

Resultatet visade att 60% 

skulle kunna tänka sig att 

ha en PEG igen ur ett 

socialt och psykologiskt 

perspektiv.  En känsla av 

lättnad i samband med 

matning infann sig och 

60% kände att PEG 

förlängde överlevnaden. 

I 

R/K 

Brotherton A., 

Abbot J., Agget 

P. 
2006 

Storbritannien  

The impact of 

percutaneous 

endoscopic 

gastrostomy feeding 

upon daily life in 

adults. 

Att undersöka hur 

sondmatning via 

PEG påverkade det 

dagliga livet och 

livskvaliteten för 

vuxna patienter. 

Semistrukturerade 

intervjuer. Den 

insamlade datan 

analyserades 

deskriptivt och 

tematiskt.  

N=15 

patienter 
N=19 

vårdare 

Resultatet visar på fysiska 

och psykosociala 

svårigheter och ett ökat 

behov av socialt stöd på 

individuell basis för 

patienter med PEG. 

I 

K 
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Brotherton A., 

Abbott J., Hurley 

M., Aggett P. 
2007a 

Storbritannien   

Home percutaneous 

gastrostomy feeding: 

Perceptions of 

patients, carers, 

nurses and dietitians 

Att jämföra 

uppfattningen av 

vuxna patienter, 

anhöriga, 

sjuksköterskor och 

dietister av PEG och 

sondmatning i 

hemmet. 

En mixad 

metodstudie med 

semistrukturerade 

intervjuer och 

enkäter. 

N=15 

(14) 
patienter 

N=19 

vårdare 

N=23 

(5) 

dietister 

N=18 

(10) 

sjuksköterskor 

 

Den största skillnaden av 

uppfattningar var mellan 

patienterna och deras 

anhöriga. Det var av vikt 

att patienterna fick närvara 

vid beslut omkring 

gastrostomin. 

Av patienterna upplevde 

12 av 15 att de hade en 

acceptabel livskvalitet. 

II 
CCT 

Brotherton AM., 

Carter B. 
2007b 

Storbritannien  

Percutaneous 

endoscopic 

gastrostomy feeding 

in nursing homes; 

relatives´persception

s 

 

Att undersöka vilka 

erfarenheter 

anhöriga till 

patienter som 

nutrieras med PEG 

har.                         

 Semistrukturerade 

intervjuer som 

spelades in på band 

och 

transkriberades. 

Tematisk analys 

användes. 

 

N=25 

(17) 

Resultatet visade att den 

känslomässiga och 

psykologiska effekten av 

nutrition via PEG är av 

större betydelse än den 

fysiologiska. 

II 

K 

Corry J., Poon 

W., Mc Phee N., 

Milner AD., 

Cruickshand D., 

Porceddu SV., 

Rischin D., Peters 

LJ. 
2009 

Australien  

Prospective study of 

percutaneous 

endoscopic 

gastrostomy tubes 

versus nasogastric 

tubes for enteral 

feeding in patients 

with head and neck 

cancer undergoing 

(chemo) radiation 

Att undersöka 

skillnaden mellan 

PEG och 

nasogastrisk sond 

gällande nutrition, 

komplikationer, 

patient- 
tillfredsställelse och 

kostnader 

En prospektiv 

jämförande studie. 

QOL frågeformulär 

skickades ut. 

N=105 

N=32 

med 

gastrostomi 

N=73 

med 

nasogastrisk 

sond 

Livskvaliteten var lika i 

båda grupperna. För 

patienterna med 

gastrostomi upplevde 21 

patienter att 

kroppsuppfattningen inte 

hade förändrats. 22 

patienter uppgav  ingen 

påverkan av familjelivet. 

Kostnaden var signifikant 

högre för de patienterna 

som hade PEG. 

I 

CCT 
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El-Deiry MW., 

Futran ND., Mc 

Dowell JA., 

Weymuller EA. 

Jr, Yueh B. 
2009 

USA  

Influences and 

predictors of long-

term quality of life 

in head and neck 

cancer survivors 

 

Att kartlägga 

prognoser och 

påverkan av 

livskvalitet efter 

behandling av 

tumörsjukdomar i 

huvud och hals. 

En retrospektiv 

kohort studie. 

Journaler 

granskades och 

utgick ifrån QOL 

poäng. 

N=173 

 

De patienter som hade 

gastrostomi kvar efter ett 

år hade signifikant sämre 

livskvalitet 

II 
R 

 

Hossein SM., 

Leili M., Hossein 

AM. 
2010 

Iran  

Acceptability and 

outcomes of 

percutaneous 

endoscopic 

gastrostomy (PEG) 

tube placement and 

patient quality of life 

Att undersöka 

patienterna med 

PEG och deras 

vårdares acceptans 

till ingreppet och att 

utvärdera resultatet. 

En prospektiv 

studie med enkäter. 

Analyserades med 

Chi-square test och 

t-test i ett 

dataprogram. 

N=100 De medverkande fick en 

signifikant högre 

livskvalitet efter att 

erhållit en PEG enligt en 

sexmånaders uppföljning. 

I 

P 

Jordan S., 

Philihin S., 

Warring J., 

Cheung WY., 

Williams J. 
2006 

Storbritannien  

Percutaneous 

endoscopic 

gastrostomies: the 

burden of treatment 

from a patient 

perspective 

Att beskriva 

patienters 

erfarenheter och 

undersöka 

upplevelser av oro, 

problem och behov. 

Intervjustudie med 

semistrukturerade 

och strukturerade 

intervjuer. 

Kvalitativa data 

analyserades 

tematiskt  

N=20 De flesta deltagarna 

tyckte att gastrostomin 

hade räddat deras liv men 

att den dominerade livet 

och upplevdes som en 

börda. Det psykosociala 

välbefinnandet 

påverkades negativt av 

nedsatt mobilitet och 

tekniska problem med 

gastrostomin. 

I 

K 
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Martin L., 

Blomberg J., 

Lagergren P. 
2012 

Sverige  

Patients 

`perspectives of 

living with a 

percutaneous 

endoscopic 

gastrostomy (PEG) 

Att undersöka 

patienters 

upplevelser av att 

leva med en PEG för 

att öka förståelsen 

för patientens behov 

av stöd. 

En prospektiv 

enkätstudie som 

följdes upp efter 

två månader med 

ytterligare enkät. 

För analysen 

användes Fischer´s 

exact test för att få 

fram statistiskt 

signifikanta 

skillnader. 

N=104 

(166) 

Sondmatning tar mycket 

tid och stör det dagliga 

livet. Framförallt 

familjelivet och sociala 

aktiviteter var påverkat 

negativt av gastrostomin. 

I 

P 

Mayre-Chilton 

K.M., Talwar 

B.P., Goff L.M. 
2011 

Storbritannien  

Different 

experiences and 

perspectives between 

head and neck 

cancer patients and 

their caregivers on 

their daily impact of 

gastrostomy tube 

Att klargöra en ökad 

förståelse för 

synpunkter och 

erfarenheter av 

sondmatning genom 

gastrostomi i 

hemmet för både 

patienter och deras 

vårdare. 

Intervjuer med 

fokusgrupper 

bestående av 

slumpmässigt urval 

av patienter och 

närstående. Dessa 

analyserades 

kvalitativt och 

temitiskt. 

N=6 patienter 
(15) 
N=3 vårdare 

(1) 
 

 

Det framkom negativa 

känslor gällande intimitet 

och sexualitet. Nedsatt 

mobilitet var ett problem.  

Behov av hjälp med 

finansiering, aktivt 

omhändertagande och 

psykologiskt stöd 

framkom. 

Copingstrategier är 

viktiga. 

II 
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Merrick S, Farrell 

D. 
2012 

Storbritannien  

Head and neck 

cancer 

patients´experiences 

of percutaneous 

endoscopic 

gastrostomy feeding: 

AQ methodology 

study 

Att få en ökad 

inblick gällande 

patienters 

erfarenheter kring 

sondmatning under 

cancer behandling. 

Semi strukturerade 

intervjuer.  
Q-metodologi 

användes som 

analysmetod. 

N=15 

(2) 

Tre koherenta teman 

framkom i studien. Varav 

ett fokuserade kring 

positiv anpassning och 

acceptans av 

sondmatning. Det andra 

temat reflekterade över 

ambivalensen mellan den 

kognitiva acceptansen och 

den affektiva motviljan 

mot gastrostomi tuben. 

Det tredje temat 

karakteriserades av ångest 

och rädsla på grund av 

gastrostomin. Resultatet 

överensstämmer relativt 

väl med en etablerad 

coping teori, Self- 

regulatory model of 

illness. 

I 

K 
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Osborne JB., 

Collin LA., 

Posluns EC., 

Stokes EJ., 

Vandenbussche 

KA. 
2012 

Canada   

The Experience of 

Head and Neck 

cancer patients with 

Percutaneous 

endoscopic 

gastrostomy tube at a 

Canadian Cancer 

Center 

Att utforska de 

upplevelser som 

patienter med PEG 

har. 

Ett neutralt 

frågeformulär med 

stängda och öppna 

frågor utvecklades, 

testades för att 

samla in data. 

Kvantitativa data 

analyserades med 

användning av 

beskrivande 

statistik. 

Kvalitativa data 

sammanställdes till 

teman. 

N=51 

(17) 

Resultatet visade att 

patienters erfarenheter av 

PEG generellt var positiva 

eller neutrala. 

I 

K/P 

Rogers SN., 

Thomson 

R,O´Toole P., 

Lowe D. 
2006 

Storbritannien  

Patients experience 

with long-term 

percutaneous 

endoscopic 

gastrostomy feeding 

following primary 

surgery for oral 

oropharyngeal 

cancer 

Att  

utforma och 

kartlägga en enkät 

för patienter med 

med PEG och 

relatera den till 

QOL. 

Enkäter 

En är en  QOL, 

utformad av 

University of 

Washington och 

den andra med 

frågor specifikt om 

patienternas 

erfarenheter av att 

leva med PEG. 

N=243  

(101) 

N= 30 som 

tidigare haft 

PEG 

N= 20 som 

fortfarande är 

bärare av PEG  

N=193 aldrig 

haft PEG 

Patienter som fortfarande 

behandlades med PEG 

angav signifikanta lägre 

resultat av alla mått av 

livskvalitet. 

I 
CCT 
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Scott F., Beech 

R., Smedley F., 

Timmis L., 

Stokes E., Jones 

P., Roffe C., 

Bowling TE. 
2005 

Storbritannien  

Prospective, 

randomized, 

controlled, single-

blind trial of 

systematic nutrition 

team follow-up over 

12 mo after 

percutaneous 

endoscopic 

gastrostomy 

Att prova hypotesen 

att systematisk 

uppföljning av ett 

nutritionsteam efter 

PEG insättning 

skulle leda till 

minskade 

omkostnader och 

upprätthållande/ 
förbättring av 

kliniska resultatet. 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

mellan två 

kontrollgrupper 

med PEG. 

N=101 

(222) 

Interventionsgruppen 

hade lägre omkostnader, 

kortare sjukhusvistelse, 

färre återbesök och 

kortare behandlingstid 

med PEG. Tiden för 

sondmatningen var 

kortare och mindre behov 

av vårdcentralens tjänster. 

Livskvaliteten och 

nutritions statusen var 

likvärdig. 

I 

RCT 

Walker, A. 
2005 

USA   
 

 

 

 

 

. .In the Absence of 

Food. 
 

Att ta reda på de 

sociala 

konsekvenserna av 

förlusten av att 

kunna äta och hur 

identiteten påverkas 

av denna förlust 
 

Intervjustudie 

 

 

 

 

 

N=16 

 

Att studera sociala 

konsekvenser av 

ätsvårigheter är viktigt för 

identiteten då det belyser 

vikten av att kunna äta 

”normalt” . Detta förbises 

ofta i diskussioner om 

identitet 

III 
K 

 

 
Figur 1. Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier utarbetad efter Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006).Randomiserad kontrollerad 

studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke – kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie ®, Kvalitativ studie (K) 

I = Hög, II = Medel, III = Låg 
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Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats.  
KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = Medel III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 

är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. 
Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagre och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. Modifierad utifrån  

SBU & SSF (1999) och Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). 


