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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Mat och måltid är något som alla människor har en relation till och speglar 

vårt sociala liv. Sjuksköterskan har ett övergripande ansvar för 

nutritionsomvårdnaden. Sjukvårdspersonal upplever idag att de har bristande 

kunskap inom detta komplexa område. Mat är en del av den medicinska 

behandlingen vid sjukdom. Det är viktigt att upprätthålla ett stabilt och 

behovsanpassat näringsintag för att bidra till ökad hälsa och förebygga 

komplikationer.  

Syfte: Syftet med studien var att belysa patienters upplevelser av mat och måltid. 

Metod: En litteraturöversikt gjordes baserat på tio stycken vårdvetenskapliga 

kvalitativa artiklar. Artiklarna studerades utifrån syftet och sammanställdes 

genom att identifiera huvudteman och underteman. 

Resultat: Litteraturöversikten belyste patienters upplevelser kring mat och måltid. 

Resultatet medförde fem stycken huvudteman och sex underteman. I dessa 

teman identifierade författarna patienters olika upplevelser. Patienter 

upplevde förändringar i smak och lukt samt matval och dess inverkan på 

hälsan, vårdpersonalens bristande kunskap och hur organisation inverkade 

patienters måltid samt hur patienter upplevde psykiska och sociala 

begräsningar i samband med mat och måltid. 

Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån Katie Erikssons caritativa teori om den lidande 

människan, förankrat i bakgrunden samt andra vetenskapliga studier. 

Patienter som har svårigheter kring mat och måltid upplever lidande i olika 

dimensioner. Metodens styrkor och svagheter diskuteras av författarna. 

Nyckelord: Mat, måltid, upplevelse, patient, vårdpersonal 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: 
Food and meals are something that all people have a relation to and reflect 

our social life. The nurse has the overall responsibility for nutrition care. 

Healthcare professionals today experience lack of knowledge in this 

complex area. Food is a part of the medical treatment in case of illness. It is 

important to maintain a stable and individualized nutritional intake to help 

improve health and prevent complications. 

Aim: The aim of the study was to highlight patients’ experiences of food and 

meals. 

Method: A literature review was made based on ten nursing studies with qualitative 

design. The articles were studied based on the aim of the study and complied 

by identifying main themes and substhemes. 

Results: 
The literature review highlighted patient's experiences of food and meals. 

The result entailed five main themes and six subthemes. In these themes, the 

authors identified patient’s different experiences. In summary, patients 

experienced changes in taste and smell and also food choices and their 

health impact, the healthcare professionals’ lack of knowledge, and how 

organization affected patient’s meals and how patients experienced mental 

and social limits associated with food and meals. 

Discussion: 
The result was discussed based on Katie Erikssons’ caritative theory of the 

suffering human, anchored in the background and other scientific studies. 

Patients who have problems with food and meals experience suffering in 

different dimensions. The strengths and weaknesses of the method are 

discussed by the authors. 
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Food, meal, experience, patients, health care professionals 
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Inledning 

Vi båda har vid olika VFU-placeringar stött på patienter som har haft olika svårigheter att 

kunna förse kroppen med tillräcklig näring. Svårigheter som vi sett påverka patienter är 

illamående, smärta, trötthet och aptitlöshet. Vi har sett exempel på att kalorilista läggs in hos 

patienten och registrering påbörjas men det är inte alltid den avslutas och utvärderas på rätt 

sätt. Vi tycker det är synd att inte nutrition tas på större allvar än vad vi har sett, därför vill vi 

belysa detta område. Vi har valt att vinkla det från patientens perspektiv för att få ökad 

förståelse hur de upplever mat och måltiden vid vistelse i vårdmiljö. Genom denna 

litteraturöversikt kan sjuksköterskan få ökad kunskap om patienters upplevelser av mat och 

måltid och få ökad förståelse om hur vi ska bemöta patienter som har svårt med detta. 

 

Bakgrund 

Betydelser av mat och måltid 

Näring och mat är något som är livsviktigt för oss människor, således har vi alla en relation 

till detta och som är högst individuell (Gustafsson & Draper, 2009; Westergren, 2014). 

Måltiden är då vi fyller på med näring till kroppen men det är också tillfället då vi ofta får 

utbyte av umgänge, återhämtning och njutning som är viktiga psykosociala aspekter. 

Måltidssituationen speglar det kulturella och sociala liv som människan lever.  

Inom sjukvården används ordet nutrition som ofta ses som en substans, ett livlöst och hårt 

ord (Westergren, 2014). Man förlorar då alla de sociokulturella och symboliska värden som 

finns laddat i till exempel orden mat och måltid. Ordet nutrition ger mer känslan av 

utfordring, ett måste istället för att inbjuda och bidra till stimulans av sinnen och socialt 

utbyte.   

 

Måltid ur ett sociokulturellt perspektiv 

Människor är i grunden allätare men trots detta har samhället en viss tendens att begränsa 

tillgängligheten av mat genom oskrivna regler som avgör vad som kan ätas eller inte 

(Gustafsson & Draper, 2009). Mat som konsumeras i ett land kan ses som oätbart i ett annat. I 

olika religioner och kulturer finns regler och ritualer om hur mat ska tillredas och även hur 

vissa matvanor ska uteslutas. Dessa oskrivna regler kan låta ologiskt i vissa kulturer medan 

hos en annan godtas de. Värdet av detta är att stärka en gruppsamhörighet samtidigt som att 

olikheter mellan grupper skapas. I och med det kan människan med vilja döma en grupp 
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utifrån dess matvanor. Människan vill ofta tillhöra en högre status i samhället och det kan 

även speglas i vårt val av mat. Så människans personlighet och val av mat befinner sig i en 

komplicerad social struktur. Mat som människan väljer att äta är inte en summa av fördomar 

eller okunskap utan valen är formade utifrån människans sociala liv (Gustafsson & Draper, 

2009). Om det sociala livet skulle förbises skulle människan inte göra samma val som då 

synliggör det sociala sammanhang och det som har ett inflytande på människan. Detta kan 

bidra till en ökad förståelse av människans val av mat för vårdpersonal. 

När hälsan sviktar och det blir svårt att äta på ett socialt och kulturellt accepterar sätt kan 

det uppstå psykisk ohälsa hos de drabbade. Gustavsson, Andersson, Andersson, Fjellström 

och Sidenvall (2003) såg att äldre kvinnor med nytillkommen neurologisk sjukdom blev mer 

socialt tillbakadragna och åt för sig själva efter insjuknandet. I en studie av Wallin, Carlander, 

Sandman och Håkanson (2015) upplevde patienter i palliativt skede förändringar kring 

måltiden. Patienter var i behov av att förändra sin måltidssituation som även påverkade andra 

vid sociala sammankomster. 

 

Nutritionsbedömning vid undernäring 

I en europeisk studie av Kruizenga et al. (2016) studerade de förekomsten av undernäring vid 

ankomstbedömning i relation till sjukhusvistelsens längd och vilken avdelning patienten 

vistades på. En journalgranskning gjordes där en stor del patienter studerades. En sjundedel 

var undernärda och de avdelningar som hade högst andel undernärda patienter vårdades på 

avdelningar som var specialiserade inom onkologi, mag och tarm eller internmedicin. 

Patienter som var undernärda vårdades längre tid på sjukhus. 

 Enligt Socialstyrelsen (2011) är näring och kost en viktig patientsäkerhetsfråga, en säker 

vård med god kvalité måste grundas på bedömning av risk för undernäring, utredning av 

orsak till undernäringstillstånd och adekvat näringsbehandling med uppföljning av insatta 

åtgärder. Undernäring och malnutrition har nästintill samma definition som är att det är ett 

tillstånd då brist på protein, energi eller andra näringsämnen har orsakat ogynnsam och 

mätbar förändring i kroppssammansättningen, en persons sjukdomsförlopp eller funktion. 

Skillnaden mellan dessa två begrepp är att malnutrition inkluderar även att det är obalans med 

protein, energi eller andra näringsämnen.  
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Sjuksköterskans ansvar för nutrition i omvårdnadsarbetet 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) är omvårdnad sjuksköterskans kompetensområde 

och ansvarar för att utifrån ett holistiskt synsätt erbjuda ökade möjligheter till att bevara eller 

att återfå hälsa och hantera olika hälsoproblem. Westergren (2014) beskriver att i 

omvårdnadsarbetet ingår det att ha kunskap inom nutrition, såsom undernäring och 

malnutrition. Sjuksköterskan ansvarar även över att konsultera andra professioner vid behov 

av vidare kompetens som till exempel dietist, läkare eller arbetsterapeut (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan är även ansvarig för att observera matintag, 

bedöma patienters nutritionsstatus och ge utbildning om nutrition (Yalcin, Cihan, Gundogdu, 

& Ocakçi, 2013). Sjuksköterskan ska kunna vårda, bedöma och tillämpa nutritionsåtgärder, 

förutom den rutinmässiga vård som den utför och ansvarar för. 

 För att upptäcka problem kring en patienters nutrition finns det standardiserade metoder 

som genomförs genom att mäta och observera (Westergren, 2014). Ofrivillig viktminskning, 

svårigheter att äta och lågt BMI är tre olika komponenter som ska ingå i den initiala 

bedömningen av risken för undernäring. Den initiala bedömningen ska göras inom 48 timmar 

sedan ankomst eller inskrivning till enheten. Under kategorin för ätandet ingår tre 

komponenter som sväljningsprocessen, intagandet av mat och orken att genomföra en hel 

måltid och aptiten. Bedömning av kliniska tecken av undernäring bör även göras, utifrån detta 

kan man sedan genomföra en fördjupad bedömning där närings- och vätskeregistrering ingår. 

Westergren (2014) poängterar att det är inte bara en underviktig patient utan även en 

överviktig patient som kan vara undernärd. 

 

Sjukvårdspersonalens egen uppfattning om kunskap inom nutrition 

Mowe et al. (2008) ville undersöka skandinaviska sjuksköterskor och läkares 

självuppskattande kunskap av nutrition med fokus på europeiska riktlinjer. Resultatet i studien 

visade att cirka hälften av deltagarna ansåg att de hade otillräcklig kunskap för att kunna 

tillämpa nutritionsåtgärder hos patienter, följt av att lite mindre än hälften hade bristande 

intresse och ansvar. Deltagare ansåg att de hade bristande kunskap av nutrition och att det var 

en faktor till varför de upplevde att de inte kunde hantera nutritionsproblem rent konkret. 

Studien visar att vid skandinaviska sjukhus behövs mer kunskap och utbildning inom nutrition 

för att kunna bedriva en mer säker vård. 

 En studie som genomfördes i Korea visade att sjuksköterskor till stor del kunde svara på 

frågor om lämpligt näringsstöd och energibehov (Kim & Choue, 2009). Det var dock ett lågt 
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antal deltagande sjuksköterskor som hade kännedom om minst ett av kriterierna vid 

nutritionsbedömning. Endast en av 221 deltagare kunde besvara korrekt vad normalgränserna 

på BMI låg. Även Crowley, Ball, McGill, Buetow, Arroll, Leveritt och Wall (2016) belyste 

kunskapsbrist i sin studie. De fann att även läkare hade begränsad utbildning inom nutrition 

och begränsat med tid till nutritionsarbete. Läkarna i studien hade en positiv inställning till att 

sjuksköterskor bör sköta nutritionsvården på grund av den roll sjuksköterskorna har i 

omvårdnadsarbetet. Samtidigt som läkarna var bekymrade över den bristande kunskapsnivån 

som sjuksköterskor hade inom nutrition. 

 

Historisk tillbakablick 

Florens Nightingale anses vara urmodern och är en symbol för vår profession (Madden Styles, 

1992). Hon var den som sådde de första fröna till den moderna omvårdnad som bedrivs idag. 

Boken Notes on Nursing av Nightingale som publicerades år 1859 skrev hon till alla fruar i 

hur de skulle ta hand om sin familj. Nightingale hade fokus på vikten av god hygien, 

förebygga sjukdom och hur man vårdar sjuka. Denna bok blev även snabbt respekterad hos 

sjuksköterskor. 

Nightingale (2008) menar att det är viktigt att observera den sjuke för att komma på den 

bästa behandlingen. Hon belyser att näring och nutrition är någonting som är individuellt. 

Någonting som fungerar för en patient kan vara skadligt för en annan och att sjuksköterskan 

måste testa sig fram för att se vad som fungerar bäst för individen. Nightingale belyser också 

sjuksköterskans vikta funktion i nutritionsarbetet. Läkaren kan bara avgöra om patienten har 

blivit svagare eller starkare mellan besöken. Sjuksköterskan träffar patienten hela tiden och då 

är det viktigt hon observerar hur det går med näringsintaget och vilken effekt den ger för den 

sjuke och sedan rapportera detta till läkaren. 

 

Betydelsen av näring vid sjukdom 

Akuta och kroniska sjukdomar som drabbar kroppen kan den ha en negativ påverkan på 

matintaget och ämnesomsättningen med ökad nedbrytning (Cederholm et al., 2017). Detta kan 

leda till näringsrelaterade tillstånd vid ohälsa som till exempel undernäring i samband med 

ökad ohälsa. Enligt Weimann et al. (2017) är det viktigt att behandla näringsförändringarna 

vid sjukdom och trauman för att upprätthålla ett stabilt näringsintag för att bidra till ökad 

hälsa och förebygga komplikationer och följdsjukdomar. Om ohälsa uppstår ska kanske en 

näringsbehandling sättas in som behöver vara anpassad för att möta patientens individuella 
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behov. Patienten kan då få kostråd eller rådgivning kring medicinsk näringsbehandling. Om 

denna inte följs försvagas patienten och det kan bidra till förlängd sjukhusvistelse samt ökat 

vårdbehov och vårdtyngd. 

Nutrition kan ses ur två perspektiv, folkhälsoperspektivet och individperspektivet 

(Cederholm & Rothenberg, 2016). Folkhälsoperspektivet speglar vad människan ska äta för 

att undvika de stora folksjukdomarna genom att tillexempel förebygga ohälsa och bibehålla 

hälsa. Individperspektivet grundas i vad mat och nutrition har för betydelse för patienter som 

drabbats av sjukdomar. Enligt Cederholm et al. (2017) kan detta påverka förmågan att äta och 

få konsekvenser för funktion och kroppssammansättning. Mat spelar en stor roll i livet och är 

en del av den medicinska behandlingen på sjukhus. Mat som är god, behovsanpassad och 

hälsofrämjande är grunden för ett tillfrisknande hos den allmänna patienten 

(Livsmedelsverket, 2015). För att patienten ska få tillräckligt med energi, protein och andra 

näringsämnen under en dag behövs huvudmålen kompletteras och även vara fördelad över 

dygnet så att nattfastan inte blir för lång. Det är viktigt att under vårdtiden kontinuerligt 

utvärdera patientens måltidsupplevelse för att identifiera eventuella nya åtgärder.  

 

Problemformulering 

Det har visat sig att sjuksköterskor har en central roll i omvårdnadsarbetet där nutrition ingår. 

Studier har visat att sjuksköterskor och läkare upplever att de har låg kunskap, bristande 

intresse och otydligt ansvar inom nutrition. Det finns riktlinjer för att bedöma en patients 

nutritionsstatus utifrån olika aspekter. Studier visar att trots dessa riktlinjer så är undernäring 

ett problemområde inom sjukvården, detta kan leda till längre vårdtider. Alla människor har 

en personlig relation till mat och måltid, det är ofta vid måltider som möjligheten för ett 

socialt utbyte finns. Vid sjukdom kan försämrad nutritionsstatus påverka patienten negativt på 

grund av psykiska och fysiska begränsningar. Ett dåligt näringstillstånd kan leda till att 

patienter blir trötta och kraftlösa, vilket i sin tur kan leda till komplikationer och längre 

vårdtid. Därför avser vi nu att belysa patientens upplevelser av mat och måltid för att bidra till 

ökad hälsa och minska möjliga komplikationer vid sjukdom.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa patienters upplevelser av mat och måltid.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Katie Erikssons cariativa teori – att lindra lidande 

Teorin har sin kärna i omvårdnad som kretsar kring hälsa, lidande och vårdande som lindrar 

lidande (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Eriksson (1987) menar att människan längtar 

efter gemenskap med andra och som människa vill man ge och få kärlek, uppleva tro och 

hopp. Begreppet patient binds ofta till en diagnos, i denna teori har begreppet fått en djupare 

betydelse genom patienten som den lidande människan (Eriksson, 1994).   

Alla människor upplever lidandet olika, då lidandet är något unikt som relateras till både 

kroppen och själen (Eriksson, 1994). Lidandet är ett dramaspel där människan dramatiserar ett 

lidande. Lidandets drama delas in i tre delar. Den första delen är att bekräfta lidandet, att 

bekräfta den lidande personens upplevelser och genom detta skapa möjlighet för att lindra 

lidandet. Risken finns att patienten ger upp eller känner hopplöshet om inte lidandet bekräftas. 

Den andra delen är att leva i lidandet och ge tid och utrymme för att lida. Att vara i själva 

lidandet är ett pendlande mellan lidande och lust, hopp och hopplöshet. Människan som lider 

vill ofta vara ensam och samtidigt uppleva gemenskap. Den tredje delen innebär att 

människan försonas med lidandet och formar en ny helhet. 

Det finns även tre olika former av lidande i vården varav det första är sjukdomslidande 

som är det lidande som upplevs i relation till sjukdom och behandling. Eriksson (1994) 

beskriver att sjukdomslidande kan delas in i två delar. Den ena delen är den kroppsliga 

smärtan som orsakas av sjukdomen och den andra delen är det själsliga och andliga lidandet 

som orsakas av förnedring, skam och/eller skuld som människan har i relation till sjukdom 

och behandling. Den andra formen av lidande i vården är vårdlidande som är det lidande som 

upplevs i relation till själva vårdsituationen. Enligt Eriksson (1994) delas vårdlidandet in i 

fyra olika kategorier. Den första är kränkning av patientens värdighet och kan ske genom 

nonchalans gentemot patienten. Den andra kategorin är maktutövning och det kan vara när 

patienten tvingas göra en handling mot sin vilja eller som personen inte är kapabel till att 

göra. Den tredje är fördömelse och straff och sker genom att inte ge patienten en omsorgsfull 

vård. Den fjärde kategorin handlar om utebliven vård där patientens behov inte 

uppmärksammats eller åtgärdats. Den tredje formen av lidande i vården är livslidande som är 

det lidande som upplevs i relation till allt vad det kan innebära att leva och att vara människa 

bland andra människor.  

Som sjuksköterska är det viktigt att bekräfta lidandet genom att finnas där, förmedla hopp, 

uppmuntra samt trösta, då det är en stor utmaning för patient att blottlägga sitt unika lidande 
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(Eriksson, 1994). Med detta inkluderas ärliga samtal där patient upplever respekt och 

upplever att de får god vård. Om sjuksköterskan inte kan se eller bedöma vad patienten är i 

behov av kan detta leda till lidande i vården. Att bekräfta en annan människas lidande är 

viktigt för att kunna leda lidandet och vara delaktig i lidandets kamp. Sjuksköterskor bör 

arbeta emot onödigt lidande och främja en bra vårdkultur där patienten upplever rätten och 

utrymmet att få vara patient. 

Brist på kunskap och reflektion från sjuksköterskor kan vara orsaken till uppkomsten av 

vårdlidande (Eriksson, 1994). Det finns en uppfattning om en ideal patient och de patienter 

som inte uppfyller kraven för idealet kan uppleva en känsla av fördömelse. Genom att ge 

varje patient individuell vård kan patientens värdighet bekräftas. Detta betyder inte att det är 

en orättvis vård som sker utan att sjuksköterskor vågar vara olika i mötet med patienter. 

Eriksson (1994) menar att vårdlidandet finns för att sjuksköterskor ska bli ännu mer medvetna 

om allt det goda som existerar. Utebliven vård kan bero på bristande förmåga till att bedöma 

patientens behov eller att utöva makt över en maktlös individ.  

 Författarna avser att använda sig deduktivt utav Katie Erikssons vårdteori, att lindra 

lidande, och kommer använda sig utav teorin som ett analysverktyg vid resultatdiskussionen. 

Teorin ansågs vara lämplig mot författarnas syfte då de belyser patienters upplevelser och 

teorin kretsar kring patienters hälsa, lidande och vårdande. Författarna kommer att använda 

teorin som ett stöd i diskussionsdelen för de resonemang som förs. 

 

Metod 

Metoden som användes av författarna för denna studie var en litteraturöversikt enligt 

Friberg (2017b). Genom strukturerad arbetsform skedde sökning, läsning och analys av 

befintlig forskning för att få en uppfattning om det aktuella kunskapsläget kring det valda 

området. Genom att analysera artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter ska författarna 

svara på syftet till denna studie. Litteraturöversikten gjordes som ett examensarbete på 

kandidatnivå för att öka kunskapsnivån för allmänsjuksköterskan inom det valda området. 

Denna metod var lämplig att använda då examensarbetet syftar till att beskriva patienters 

upplevelser av mat och måltid. 

 

Datainsamling 

Artikelsökning sker i databaserna CINAHL Complete, PubMed, Web of Science och Nursing 

and Allied Health Database. Dessa databaser valdes ut då ämnesområdet för dessa databaser 
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är vårdvetenskap och medicin vilket är relevant för att hitta ämnesrelaterade artiklar för att 

kunna svara på författarnas syfte. Relevanta artiklar hittades på samtliga databaser till 

litteraturöversikten. En artikel hittades via sekundärsökning. Sökningarna redovisas i bilaga 1. 

 

Sökvägar och sökord 

Ämnesord är ord som valts ut för att beskriva de olika artiklarnas innehåll (Östlundh, 2017). 

Genom att använda ämnesordlista även kallat MeSH i databaser och söka på de ämnesord 

som är anpassade till syftet för litteraturöversikten kan relevanta artiklar identifieras. De 

primära ämnesorden som användes var nutrition, malnutrition, eating behavior, eating, food, 

qualitative studies och patients och dessa gav bra träffar vid databassökning. I vissa databaser 

gjordes sökningen via en fritextsökning men utgick ifrån de funna ämnesorden. Vissa ord fick 

ändras under sökningens gång på grund av att passa den databas som sökningen gjordes i. 

Fritextord som lades till i sökningarna var experince, interview, hospital och patient 

experince. 

För att få fram ett så bra artikelurval behöver sökorden sättas samman och experimenteras i 

många olika kombinationer (Östlundh, 2017). Tekniken kallas boolesk söklogik och används 

för att markera hur sökorden ska kombineras, det finns flera olika sök-operatorer i systemet. 

De operatorer som författarna använde vid artikelsökningen till litteraturöversikten var AND 

och OR. AND används för att koppla ihop två eller flera sökord vilket gör så att databaserna 

söker på dokument som handlar alla orden. OR används för att hitta dokument som innehåller 

någon av eller flera sökord. 

Sekundärsökning går till på så sätt att referenslistan studeras och söker efter andra 

relevanta referenser finns (Östlundh, 2017). Även kan ämnesorden i funnen studie granskas 

för att eventuellt identifiera fler relevanta ämnesord som bidrar till en bättre litteratursökning. 

I de olika databaserna finns flera olika avgränsningsfunktioner (Östlundh, 2017). Dessa 

finns för att sortera bort dokument som inte tillhör intresseområdet. Avgränsningar som 

användes vid artikelsökningen till litteraturöversikten vid alla databaserna var mellan åren 

2007-2017 för att hitta den mest aktuella forskningen och peer reviewed för att sortera ut de 

artiklar som är publicerad i vetenskaplig tidskrift.   

 

Urval 

Författarna läste igenom titlar på artiklarna i träfflistan vid de olika databassökningarna. De 

artiklar som hade en titel som bedömdes passande till syftet och intressanta ämnesord 
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granskades och abstracten lästes kritiskt av båda författarna. Abstract ger en kort 

sammanfattning om artikelns innehåll (Östlundh, 2017). Det är viktigt att artikeln belyser det 

fenomen som ska studeras i författarnas litteraturöversikt (Friberg, 2017a). En av artiklarna 

identifierades via en sekundärkälla. Alla de artiklar som belyste och rörde syftet för 

litteraturöversikten i sammanfattningen lästes i sin helhet för att göra en ytterligare 

bedömning om lämpligheten till litteraturöversikten. 

Att ta reda på artikelns vetenskapliga status kan vara svårt (Östlundh, 2017). Därför 

granskades artiklarnas vetenskapliga kvalitet med hjälp av Mall för kvalitetsgranskning av 

studier med kvalitativ forskningsmetodik - patientupplevelser av Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering (SBU, 2014). Friberg (2017a) skriver att den kan med fördel 

användas vid granskning av kvalitativa artiklar men att det gäller att ha ett kritiskt 

förhållningssätt. De områden som granskades med hjälp av mallen var syfte, urval, 

datainsamling, analys och resultat. Författarna ville även att samtliga resultatartiklar skulle ha 

ett forskningsetiskt övervägande. Efter den kritiska granskningen bestämdes vilka artiklar 

som skulle ingå i litteraturöversikten. Urvalet redovisas i bilaga 2. 

 

Dataanalys 

Resultatartiklarna lästes igenom flera gånger med ett kritiskt förhållningssätt och med syftet 

av litteraturöversikten i tankarna med fokus på resultatet för att få en så bra uppfattning av 

artikeln som möjligt (Friberg, 2017a). De båda författarna granskade och analyserade alla 

artiklar på egen hand för att sedan tillsammans jämföra de funna delarna av resultaten i 

artiklarna som svarar på syftet till litteraturöversikten. Sedan sorterades dessa fynd och ströks 

under i artiklarna med olika färger. 

En skriftlig sammanfattning gjordes i pappersformat av alla artiklar. De identifierade delar 

som belyste litteraturöversiktens syfte i varje artikel sammanfördes sedan sorterades. Efter det 

gjordes flera kopior av varje sammanfattad artikel och sedan skedde en systematisk 

färgkodning för varje område. Olika färger stod för olika områden. Sedan jämfördes fynden, 

likheter och olikheter identifierades. Efter det skapades nya teman med underteman till de 

fynd som författarna gjort.   

 

Forskningsetiska överväganden 

Innan en vetenskaplig studie påbörjas utförs etiska överväganden och detta ska vara 

presenterat i arbetets utförande (Kjellström, 2012). Artiklarna som används i arbetet ska vara 
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etiskt godkända av en etikkommitté och författarna i denna studie har ett ansvar att reflektera 

över resultaten av all datainsamling och vara opartiska i urvalet av datainsamling. Eftersom 

metoden är en litteraturöversikt av befintlig forskning så behövs inget etiskt godkännande.  

 

Resultat 

En förändrad kropp 

Förändringar i kroppens sinnen 

Patienter upplevde att smakförändringar hade en påverkan på måltiden (Bernhardson, Olson, 

Baracos, & Wismer, 2012; Holst, Rasmussen, & Laursen, 2011; Merriweather, Salisbury, 

Walsh & Smith, 2016; Molassiotis & Rogers, 2012; Wainwright, Donovan, Kavadas, Cramer 

& Blazeby, 2007; Ottosson, Laurell & Olsson, 2013). Smakförändringarna beskrev 

patienterna som en bidragande påverkan på deras aptit (Molassiotis & Rogers, 2012). Mat 

smakade inte som patienternas tidigare preferenser, det som tidigare var till njutning för 

patienten kunde vara oätligt (Bernhardson et al., 2012; Merriweather et al., 2016; Wainwright 

et al., 2007). I Merriweather et al. (2016) studie upplevde patienterna att dessa 

smakförändringar gav avsmak för vissa maträtter och förändrade patientens matpreferenser. 

Mat upplevdes smaklös, översaltad eller metalliskt (Bernhardson et al., 2012; Merriweather et 

al., 2016). Läkemedel nämndes vara en barriär för aptiten och var en bidragande faktor till 

dålig smakupplevelse (Holst et al., 2011). Efter behandling kunde smaker upplevas mer 

intensiva då vissa smaker förstärktes, vilket kunde leda till att aptiten reducerades 

(Bernhardson et al., 2012).  

 Patienter upplevde att lukten av mat påverkade de negativt vid måltiden (Bernhardson et 

al., 2012; Burden, Stamataki, Hill, Molasiotis & Todd, 2016; Naithani, Whelan, Thomas, 

Gulliford, & Morgan, 2008; Wainwright et al., 2007). Lukten av mat minskade aptiten och 

var inte tilltalande som tidigare utan mer jobbig så till den grad att patienterna inte kunde stå 

ut med matlukten längre.  

 

Upplevelse av tidig mättnadskänsla, aptit och illamående 

Patienter upplevde att tidig mättnadskänsla påverkade måltid och aptiten negativt (Holst et al., 

2011; Merriweather et al., 2016; Molassiotis & Rogers, 2012; Wainwright et al., 2007). Holst 

et al. (2011) identifierade att tidig mättnadskänsla var en av huvudorsakerna till aptitlöshet 

trots att viljan för att äta fanns hos patienterna. Illamående var också en faktor som påverkade 
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aptiten innan, under eller efter intag av mat (Burden et al., 2016; Holst et al., 2011; 

Wainwright et al., 2007). 

 Patienterna upplevde att aptiten försvann vid insjuknandet och de fysiska signalerna som 

förser patienten med drivkraft till att äta reducerades (Burden et al., 2016; Holst et al., 2011; 

Merriweather et al., 2016; Wainwright et al., 2007). I Wainwright et al. (2007) studie 

upplevde deltagarna att deras kropp inte längre signalerade när de behövde äta. De upplevde 

att kopplingen mellan magen och hjärnan hade fallerat. 

 

Rädsla för smärta i samband med måltid 

Mat och måltid var något som hade kommit till att bli förknippat med smärta för patienterna 

(Holst et al., 2011; Merriweather et al., 2016; Wainwright et al., 2007). Smärta innan måltiden 

var en av orsakerna till att patienter hade minskad aptit trots att viljan för att äta fanns (Holst 

et al., 2011). Smärta som upplevdes under måltiden begränsade ätandet för patienten 

(Merriweather et al., 2016). Efter måltid upplevdes smärta vilket även påverkade patientens 

aptit inför nästa måltid, då patient upplevde rädsla för att få smärta efter måltid (Wainwright 

et al., 2007). För att undvika smärta och obehag under måltid var konsistens och temperatur 

avgörande, patienter föredrog mat som var mjuk och kall (Bernhardson et al., 2012). 

Deltagarna upplevde svårigheter kring att äta tillräckligt men vid måltider med specifik textur 

och konsistens kunde de förmå sig att äta mer (Ottosson et al., 2013). 

 

Munhälsa 

Munhälsan påverkade förmågan att äta och därigenom aptiten (Molassiotis & Rogers, 2012; 

Ottosson et al., 2013; Wainwright et al., 2007). Ottosson et al. (2013) och Molassiotis och 

Rogers (2012) beskriver att muntorrhet påverkar patientens aptit. I Molassiotis och Rogers 

(2012) beskrivs det att flertalet patienter var tandlösa, detta adderade problem vid måltiden då 

de inte kunde tugga ordentligt. Patienter påpekade också hur svårt det var till en början att 

kunna svälja efter behandling. Wainwright et al. (2007) bekräftar detta då deltagarna hade 

problem med att svälja då behandlingen påverkade sväljreflexen negativt. I Ottosson et al. 

(2013) upplevde patienterna muntorrhet efter behandling och patienterna behövde göra rent 

munnen efter måltid. Detta upplevde deltagare som stressande då tiden för måltiden blev 

längre än vad patienterna var vana vid.  
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Strategier och tillvägagångssätt 

Patienters sätt att påverka sin situation 

Under sjukdomsperioden övervägde patienterna att börja äta mer hälsosamt och de införde 

matvanor som de upplevde var hälsosamma (Bernhardson et al., 2012). De åt oftast för att 

rusta upp kroppen inför behandling genom att öka intag av vätska och protein för att bibehålla 

sin vikt. Under behandling fokuserade patienter på värdet av näringsintag för att stärka 

immunförsvaret (Molassiotis & Rogers, 2012). Trots biverkningar kämpade patienter med att 

äta för att de visste att det skulle hjälpa kroppen till att återfå energi. Patienterna upplevde att 

de kunde påverka sin situation (Holst et al., 2011). Det förekom att patienter upplevde att mat 

bidrog till deras förbättring. Det förekom att deltagare tillsatte mer energi i maten för att gå 

upp i vikt (Ottosson et al., 2013).  

 En del patienter ansåg att mat var viktigt då de såg det som en del av sin behandling (Hope, 

Ferguson, Reidlinger & Agarwal, 2017). En del patienter förväntade sig ha en dålig aptit och 

ett minskat intag under sjukhusvistelsen. Orsakerna de ansåg ligga till grund för detta var 

medicinering och behandling eller en kombination av de båda. Patienterna ansåg att mat inte 

var i första prioritet under vistelsen på sjukhus, de ansåg att den medicinska behandlingen var 

viktigare. 

 

Tillvägagångssätt för att hantera matsug 

Symptom på till exempel behandling upplevdes vara begränsande och för att tillfredsställa sug 

efter mat testade patienter sig fram för att finna mat som fungerade för dem (Bernhardson et 

al., 2012). En annan strategi var att välja mat som var mjuk och lätt att äta, exempelvis 

smörgås och yoghurt. Patienter kom på egna knep genom att tillfredsställa sitt sug på egen 

hand som var genom att exempelvis äta soppor, fuktigt bröd och dricka mycket (Molassiotis 

& Rogers, 2012). Ätandet fick anpassas för att patienter skulle kunna konsumera maten, 

genom en mjukare konsistens för att underlätta tugg och svälj processen (Wainwright et al., 

2007). Patienter ändrade sina matvanor för att uppleva att de hade mer kontroll över sitt 

matintag för att kunna hantera sina biverkningar (Burden et al., 2016). I och med detta 

stärktes patienten i vardagslivet och relationen till mat förändrades hos många.  

Ett tillvägagångssätt för att öka matintaget var att anhöriga tog med mat hemifrån som 

bidrog till att patienter kunde tillgodose sin aptit (Holst et al., 2011; Merriweather et al., 

2016). Det förekom att patienter upplevde att det inte fanns någon njutning i att äta så 

variationen av mat var begränsad och de hade svårt att hitta på nya maträtter (Ottosson et al., 
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2013). Patienter åt för att upprätthålla energi och näringsnivåerna, de hade förlorat upplevelse 

av njutning för mat och måltid. Ju fler livsmedel patienterna kunde involvera i sin diet 

bringade glädje och hopp hos patienterna. För de patienter som fick tillbaka sin smakförmåga 

upplevde att det var en stor vinst.  

 

Psykiska och sociala begränsningar  

Patienter diskuterade att måltiden tidigare i livet bidrog till välbefinnande och njutning, men 

när de inte kunde äta som vanligt påverkades det sociala livet negativt (Bernhardson et al., 

2012). Patienter som låg på enkelsal upplevde social isolering vid måltiden då de ofta åt 

ensamma på rummet i sängen (Merriweather et al., 2016). Denna sociala isolering bidrog till 

minskat matintag. En del patienter kände sig nedstämda vilket resulterade i att deras matintag 

påverkades (Hope et al., 2017).  

Patienter upplevde att deras sovmönster hade en inverkan på deras matintag (Merriweather 

et al., 2016). Patienter sov längre på morgonen då de inte kunde sova på natten, vilket ledde 

till att de inte åt frukost. De tog även igen sömn under dagen vilket ledde till att de missade att 

äta mellanmål. Majoriteten av patienterna i studien upplevde sin kropp som svag, vek och 

trött då de inte fick i sig tillräckligt med näring. De upplevde att kroppen inte kunde utföra de 

saker de borde göra eller har kunnat göra tidigare. Patienter uttryckte känslor som ångest, 

stress, oro och frustration kring deras trötta kroppar. 

I Holst et al. (2011) studie upplevde patienterna ett samband mellan den bristande fysiska 

och psykiska hälsan och deras oförmåga att äta tillräckligt. När de inte åt något upplevde de 

känslor som likgiltighet, bristande koncentrationsförmåga och hopplöshet. De upplevde att 

deras minne under denna period som något sviktande.  

Många patienter upplevde saknad av att träffa vänner och familj som en bidragande faktor 

till deras nedstämdhet (Hope et al., 2017). Patienter upplevde en positiv effekt på aptiten när 

anhöriga var närvarande (Holst et al., 2011). Vilket även Ottosson et al. (2013) beskrev då 

deltagarna upplevde stöd och uppmuntran från närmsta familjen som en viktig faktor. 

Patienter nämner betydelsen av att ha medpatienter som en positiv faktor kring måltid, då de 

kunde uppmuntra varandra, vilket ledde till ökat näringsintag (Holst et al., 2011).  

 Begränsningarna i matval gjorde det svårare för deltagarna att äta ute, det fanns alltid en 

risk att patienter upplevde att de inte kunde äta något av det som de blev serverade (Ottosson 

et al., 2013). Vissa deltagare uttryckte att de upplevde skam när de inte kunde äta på ett 

socialt accepterat sätt och att de inte kunde äta upp lika fort som andra vid matbordet. 
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Wainwright et al. (2007) beskriver också att patienter upplevde skam då de skämdes över att 

lämna mat på tallriken då de åt mindre än en normalportion. Stigmatisering och skam kunde 

vara orsaker till att patienter höll sig hemma. Detta påverkade familjetraditioner då patientens 

ätmönster var annorlunda i förhållande till familjen.  

 När patienter upplevde att de hade mer kontroll över sin kropp och kunde lita på den mer 

samt när detta självförtroende hade utvecklats skedde en process av social adaption 

(Wainwright et al., 2007). Patienten lärde sig att anpassa kroppen efter sitt sociala liv. Många 

patienter ville dock inte äta i offentliga utrymmen då de var rädda för att kräkas då de inte 

kunde kontrollera sin kropp. 

 I Ottosson et al. (2013) använde patienterna olika strategier för att underlätta social 

samvaro vid måltiden. Några deltagare valde att berätta om deras sjukdom för att klara av 

sociala sammanhang och underlätta matval. Detta gjorde patienternas matval mer förståeligt 

för omgivningen.  

 

Patienters upplevelser av vårdpersonal 

Patienter upplevde att information om hälsofrämjande mat av dietist och läkare kunde vara till 

värde för dem (Bernhardson et al., 2012; Holst et al., 2011). Patienter upplevde att 

sjuksköterskors negativa attityd påverkade motivationen till att äta, de upplevde att 

sjuksköterskorna hade ett bristande intresse huruvida maten var uppäten eller inte (Hope et 

al., 2017). Patienter upplevde att värdet av matintag minskade i och med att de upplevde att 

sjuksköterskor inte dokumenterade intaget. Bristande dokumentering kring matintag kunde 

även identifieras i Merriweather et al. (2016) studie, där patienter upplevde att omvårdnaden 

som sjuksköterskorna gav var bristfällig och påverkade deras ätande under vårdvistelsen. Vid 

observationer under rond anmärktes bristande kunskap kring individuella nutritionskomplexa 

behov av mat och måltid, vilket även identifierades av Merriweather, Smith och Walsh 

(2014). 

 Ingen av patienterna i Holst et al. (2011) studie upplevde att de fick något stöd av 

sjuksköterskor kring sina symptom. Patienter uttryckte att deras kommunikation med 

sjuksköterskan inte var lika konkret som med läkaren. De fick direkta direktiv av läkare och 

mer diffus information av sjuksköterskan. Ingen patient hade pratat med sjuksköterskor kring 

orsaker till minskat matintag och vad för åtgärd som skulle kunna tas vid. För vissa patienter 

var det viktigt att vara delaktig i nutritionsarbetet och om sjuksköterskor inte engagerade sig i 

mat och måltid minskade patientens intresse för matintag. Det visade sig att sjuksköterskans 
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personlighet hade en betydande roll kring nutritionsarbetet, de som gav det lilla extra 

värdesatte patienten högt. Ingen av patienterna i Burden et al. (2016) studie fick någon form 

av rådgivning kring hur de skulle öka energi och proteinintag vid måltid fast det efterfrågades. 

De äldre patienterna i Naithani et al. (2008) studie hade fysiska svårigheter att äta och var i 

behov av stöd av personal. Detta prioriterades lågt av vårdpersonalen då de gjorde andra 

administrativa uppgifter istället för att assistera patienter.  

 Patienterna i Ottosson et al. (2013) var överlag nöjda och det förekom positiva upplevelser 

med informationen som vårdpersonalen gav men de hade delade åsikter kring hur mycket 

information vårdpersonalen borde ge när det kommer till matintag och ätandet. En del 

deltagare var i efterhand besvikna att de inte hade fått information om hur lång tid det skulle 

ta att återgå till sitt normaltillstånd kring ätandet efter behandling, samtidigt som andra 

patienter upplevde att sjukdomsperioden hade blivit svårare om de hade vetat hur lång tid det 

skulle ta. 

 

Organisatoriska brister för måltid 

Patienterna upplevde att måltidsmodellen med tre serverade måltider om dagen inte mötte 

deras behov (Merriweather et al., 2016; Merriweather et al., 2014; Naithani et al., 2008). 

Måltider serverades på tidpunkter som inte följde patientens normala vanor, de upplevde att 

frukosten serverades för tidigt på morgonen och middagen serverades för tidigt på kvällen 

(Merriweather et al., 2014; Naithani et al., 2008). Detta resulterade i att patienter hoppade 

över middagen och ledde till att de blev hungriga senare på kvällen (Naithani et al., 2008). 

 Bristen på mellanmål mellan måltider resulterade i att patienter kände sig hungriga, 

speciellt på kvällen då middagen serverades för tidigt för patienten (Holst et al., 2011; 

Merriweather et al., 2014; Naithani et al., 2008). Patienter kände sig arga och hade svårt att 

komma till ro då tillgängligheten av mat mellan måltiderna var bristfälliga (Naithani et al., 

2008).  Måltiden blev ett stressmoment för patienter som behövde äta långsamt på grund av 

sitt tillstånd, de upplevde att de hade svårt att äta under den utsatta tiden (Hope et al., 2017; 

Naithani et al., 2008). Patienter upplevde att de blev störda och avbrutna av vårdpersonal 

under måltiden vilket gav patienter mindre tid till att äta innan maten plockades bort (Hope et 

al., 2017; Merriweather et al., 2014; Naithani et al., 2008). Merriweather et al. (2014) beskrev 

även att måltider kunde utebli då patienter var på undersökningar under måltiden. 

 Patienter upplevde att beställningssystemet var gjort för att förenkla för instansernas 

rutiner kring måltid istället för att det vara gjort för patienterna (Hope et al., 2017; 
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Merriweather et al., 2016; Merriweather et al., 2014; Naithani et al., 2008). Att beställa mat 

långt innan nästa måltid upplevde patienter var förenat med stress och press på grund av det 

inte fanns någon garanti kring att patienten hade lust att äta just den mat de beställt vid det 

senare måltidstillfället (Hope et al., 2017). En del patienter upplevde svårigheter kring att 

beställa mat, menyn innehöll inte tillräckligt med information om ingredienser och 

näringsvärde (Naithani et al., 2008). Vilket resulterade i att patienten hade svårigheter att 

välja mat som mötte individuella behov. Det system som användes vid beställning av 

näringstillskott och mellanmål upplevde patienterna som fallerande (Merriweather et al., 

2016; Merriweather et al., 2014).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

För denna studie använde författarna sig utav en litteraturöversikt som metod (Friberg, 

2017b). Denna metod har styrka då den visar en summering av det aktuella kunskapsläget av 

valt område och sammanställer tidigare forskning till en ny helhet. Metoden har samtidigt en 

svaghet då den inte bidrar till någon ny kunskap då den endast studerar befintlig forskning. I 

denna studie användes enbart kvalitativa artiklar för att författarna ansåg att de är bäst 

förenligt med studiens syfte, patientens upplevelse av mat och måltid. Kvalitativa studier 

speglar patienternas självupplevda erfarenheter och det finns inget som är rätt eller fel 

(Henricson & Billhult, 2013). Författarna valde bort kvantitativa studier för att de var 

intresserade av specifikt upplevelser och inte av hur många som upplever de funna 

upplevelserna.  

De artiklar författarna valde ut till denna studie genomgick kritisk granskning och flera 

överväganden fick göras under arbetets gång. Deltagarna i artiklarna har en spridd variation 

av ålder och kön, vilket författarna ser positivt på för att det kan bidra till ett mer generellt 

resultat. Majoriteten var äldre för att det är då människan ofta drabbas av sjukdom.  

Deltagarna i de inkluderade artiklarna befann sig på olika platser, vissa studier är gjorda 

under sjukhusvistelsen med en uppföljning en tid efter medan en del av de inkluderade 

artiklarna vistades deltagarna i hemmet. Detta fick författarna ta ställning till då det skulle 

kunna ha en inverkan på resultatet. Antalet studier som belyste författarnas syfte var begränsat 

och därför såg de förbi denna skillnad för att inte gå miste om värdefulla resultatartiklar. 

Författarna såg att det inte bidrog till någon skillnad i patienters upplevelser av mat och 

måltid, utan bidrog till fler dimensioner i resultatet då patienter befann sig på olika platser.  
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Artiklarna är av olika nationalitet men alla var från länder där förhållandena är likartade. 

Majoriteten av artiklarna är från Europa, främst Storbritannien samt en från Sverige. Dessa 

länders kunskapslägen och samhälle kan även spegla Sveriges. Därför värderar författarna 

kunskapen som litteraturöversikten visar som tillämpbar inom svensk sjukvård. Åldern på 

artiklarna varierade mellan tio till två år vilket författarna hade förväntat sig då det valda 

området inte är väl studerat. 

Deltagarna i de inkluderade artiklarna hade olika sjukdomar, i fem av artiklarna hade 

deltagarna olika cancerdiagnoser medan i de andra fem artiklarna var deltagare drabbade av 

andra akuta sjukdomar och trauman som de vårdades för. Författarna ville att 

litteraturöversikten skulle innehålla olika patientgrupper med olika diagnoser för att 

identifiera så många olika upplevelser som möjligt. I fem av de inkluderade artiklarna hade 

deltagarna cancer vilket kan ha en inverkan på resultatet av litteraturöversikten, där mat och 

måltid kan vara anknutet till diagnos. Men författarna kunde se att upplevelserna inte var 

sjukdomsknutet utan många gemensamma upplevelser kunde identifieras i de olika 

diagnoserna. Detta ser författarna som att trovärdigheten av resultatet till litteraturöversikten 

inte försvagades av detta. 

Resultatartiklarna som författarna använde är skrivna på engelska, vilket inte är 

författarnas modersmål. Detta kan påverka resultatet då författarnas förmåga till översättning 

och tolkning från engelska till svenska inte överensstämmer i alla uttryck. Författarna 

diskuterade och använde sig av uppslagsverk för att nå fram till vad de ansåg som lämplig 

översättning. Då litteraturöversikten skrevs under en viss tidsperiod har det en viss inverkan 

på arbetets innehåll och kvalité, då författarna hade velat ha mer tid arbetet än vad som 

möjligt fanns tillgång till.  

Författarna upplever det som positivt att ha skrivit i par då de har olika synsätt och kan 

diskutera och ha en öppen dialog under arbetets gång. Detta har även ökat validiteten av 

resultatet då författarna har identifierat samma fenomen i resultatartiklarna, vilket bidrar till 

ett mer trovärdigt resultat (Henricson, 2013). Arbetet har blivit granskat av handledare och 

medstudenter som har lämnat konstruktiv kritik som författarna tagit del av. Detta har bidragit 

till ett mer kritiskt förhållningssätt och arbetet har sannolikt nått en högre kvalité än om de 

hade arbetat ensamma. 
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Resultatdiskussion 

Författarna har tolkat fynden i resultatet av litteraturöversikten utifrån Katie Erikssons 

vårdteori, den lidande människan. Resultaten kommer att tematiseras utefter fynden som 

gjorts i Erikssons teori. 

 

Övervinna lidandet 

Upplevelse av mat och måltid har alla människor någon form av relation till och valen av mat 

är inte slumpmässiga utan det är omgivningen som har en påverkan på valen. Studiens resultat 

visar att patienter försöker påverka sitt hälsotillstånd genom att förändra sina matvanor och 

hantera sug som författarna identifierar som ett försökt till att minska lidandet. Enligt 

Eriksson (1994) är lidandet motsatsen till lust, begreppet patient betyder ursprungligen den 

lidande och därför är lusten patientens drivkraft. Lidandet är en kamp för att överleva och som 

främjar livslust och utveckling hos patienten. Människan försöker övervinna lidandet genom 

att i ökad grad tillfredsställa sina behov, detta har paralleller till resultatet då patienterna valde 

äta på ett sätt som främjade deras hälsa. De upplevde att genom förändring i sina matval 

kunde de påverka sin situation.  

 

Ökad kunskap kan minska lidande 

Resultatet visar att patienter påverkades negativt av sjuksköterskors bristande kunskap och 

engagemang samt avsaknad av kommunikation kring mat och måltid. Detta påverkade 

patientens matintag negativt. Eriksson (1994) beskriver att det är viktigt att sjuksköterskor 

bekräftar en annan människas lidande, och personens upplevelser av lidandet annars finns 

risken att patienten ger upp eller känner hopplöshet om ingen bekräftelse sker. Att bekräfta en 

annan människas lidande är att inte överge den andre och förmedla att sjuksköterskan finns 

där för att leda lidandets kamp. I resultatet identifierar författarna ett lidande som utvecklats 

från vården och detta kan utifrån Eriksson (1994) tolkas som ett vårdlidande då patienternas 

rätta vård uteblir. Eriksson (1994) anser att utebliven vård kan bero på en bristande förmåga 

till att se och bedöma vad patienten är i behov av. Att icke-vård är den vård där vård inte 

utförs eller där den vårdande dimensionen saknas. Detta har sitt ursprung i grundhållningen 

och engagemanget till att vårda. Utebliven vård innebär en kränkning mot människans 

värdighet och är ett sätt att utöva makt över en maktlös individ. Ofta sker vårdlidandet helt 

omedvetet det kan bero på avsaknad av reflektion som bidar till ett vårdlidande.  
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Enligt svensk sjuksköterskeförening (2017) bör sjuksköterskan ha ett holistiskt perspektiv 

och se helheten i patientens situation och erbjuda ökade möjligheter till att bevara hälsa. 

Tidigare studier har visat att sjuksköterskor upplever en osäkerhet och svårigheter kring 

nutritionsomvårdnad och upplever att de inte kan erbjuda en bra vård. Enligt Bjerrum, Tewes 

och Pedersen (2012) så kan sjuksköterskors självsäkerhet och kunskap stärkas genom en 

grundlig nutritionsutbildning. Detta kan bidra till att eliminera onödigt lidande. Eriksson 

(1994) menar att det onödiga lidandet är något som sjuksköterskor bör arbeta emot. Det 

lidande som inte går att eliminera bör sjuksköterskor göra allt för att lindra. För att göra det 

krävs en vårdkultur där patienten känner sig respekterad, välkommen och vårdad. Det är i en 

bra vårdkultur som patienten upplever rätten och utrymmet till att få vara patient.  

 

Organisationens makt över patientens val 

I studiens resultat upplevde patienter att den modell som sjukvården använde sig av vid mat 

och måltid inte var anpassad för att möta patienters behov. Den upplevdes vara utvecklad för 

att underlätta för den personal som var involverad i distribuering av mat. Tidpunkter för 

servering av måltider mötte inte patienters normala vanor och tillgängligheten av mellanmål 

var bristfällig, vilket påverkade patienters matintag negativt. Författarna tolkar detta som att 

fokus går från patienterna till organisation och effektivisering och tolkar detta som en form av 

maktutövning. Eriksson (1994) menar att maktutövning är ett sätt att åstadkomma lidande för 

en annan individ. Att utöva makt är att frånta frihet från någon annan, eftersom man tvingar 

den andre att genomföra handlingar som den inte hade gjort av fri vilja. Maktutövning kan ske 

i olika situationer och i varierande grad, ofta uttrycks de då vårdare håller fast vid rådande 

rutiner istället för att gå med i patienters tankevärld. Resultatet visade att patienter upplevde 

ett lidande då deras behov inte tillfredsställdes. Organisationers rutiner bestämmer när 

patienters måltider serveras och tillgången av mellanmål och enligt författarna identifieras 

detta som en form av maktutövning. Patienter blir fråntagna sin frihet till att välja när de vill 

äta. Söderström et al. (2013) belyser att när äldre patienter vistas på sjukhus kan de utveckla 

undernäring lättare. Detta kunde bero på att nattfastan var för lång, att det var för få 

måltidstillfällen och att patienter inte kunde påverka matvalet. Erikssons (1994) studier visar 

att lidandet kan lindras då det många gånger handlar om enkla vardagsaktiviteter i vården. 
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Ensamhet tillåter acceptans 

Resultatet visade att det sociala livet påverkades negativ på grund utav begränsningarna kring 

mat och måltid. Begränsningar som matval och fysiska hinder fick patienter att uppleva skuld 

och skam vilket ledde till social isolering och ensamhet. Vesnaver och Keller (2011) belyser 

att social isolering har varit en känd faktor länge och att äta själv under en måltid har 

associerats med ökad risk för näringsbrist. Eriksson (1994) menar att människan som lider 

behöver tid och rum för att lida. Många människor saknar en motspelare i sitt lidande och 

väljer oftast ensamheten trots att de vill känna gemenskap. Vid känslan av övergivenhet i sitt 

lidande uppkommer ofta känslan av hopplöshet som i sin tur skapar förtvivlan. Förtvivlan är 

ett tillstånd där hoppet inte finns och människan inte kan skapa ett nytt liv. Till slut kommer 

den lidande människan att finna ett lyckligt slut, en försoning. Det innebär att finna ett nytt liv 

och forma en ny del i livet där något definitivt har förlorats. Detta betyder att man skapar en 

ny helhet som människa som inkluderar det onda till en ny meningsfull enhet. Vilket även 

visades i resultatet då patienter upplevde efter en tid att de hade mer kontroll över sina 

kroppar och kunde anpassa kroppen efter sitt sociala liv. Patienter utvecklade olika strategier 

vid matval för att tillslut övervinna svårigheter över social samvaro vid måltiden. Eriksson 

(1994) menar att när människan uppnått försoning kan den ofta se mening till det upplevda 

lidandet. Om omständigheterna inte kan ändras måste människan ändra sin inställning till 

omständigheterna. När människan upptäckt källan till lidandet kan den bryta lidandet eller 

välja att fortsätta lida eller integrera den nyfunna insikten och sluta lida.  

 

Gemenskap och tröst 

Resultatet visade att patienter upplevde att anhöriga, medpatienter och vårdpersonal som gav 

det lilla extra bidrog till ett stöd och uppmuntran kring mat och måltid. Stöd och uppmuntran 

tolkade författarna som en form av tröst för patienterna. Eriksson (1994) anser att trösta är 

något som människan alltid kan göra. Tröst lindrar en människa i dennes plågsamma lidande. 

Verklig tröst väcker tillit och förtröstan i det goda hos den lidande människan. I trösten måste 

det finnas rum för både upp och nedgångar i lidandet. Hur hemskt lidandet än är bör 

människans värdighet alltid bevaras. Den lidande människan kan vara i behov av en tröstande 

famn att gömma sig i och denna famn bekräftar den lidande och ger denne mod till att kämpa. 

För att ge rum till detta behöver medmänniskan vara ödmjuk och ge kravlös kärlek. 

Människan är beroende av medmänniskor i sitt vardagliga liv. Att kunna omvandla lidandet 

till en positiv tillgång förutsätter att människan kan dela tillgången med en annan människa. 
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Vilket författarna identifierade i resultatet då patienter upplevde ett minskat lidande och fann 

tröst samt uppmuntran av familj och andra medmänniskor vid mat och måltid.  

 

Kliniska implikationer  

I denna litteraturöversikt har författarna belyst patienters upplevelse av mat och måltid, för att 

ge ökad förståelse för vårdpersonal kring detta komplexa område. Genom denna 

litteraturöversikt kan sjuksköterskor få en generell uppfattning kring hur patienter upplever 

mat och måltid. Litteraturöversikten visar att vårdpersonal, främst sjuksköterskor behöver 

ökad kunskap inom mat och måltid. Författarna anser att nutrition med fördel skulle ingå i 

större utsträckning i såväl grundutbildningen som återkommande genom yrkeslivet, då 

nutrition är en del av den grundläggande omvårdnaden. Utbildning kan bidra till att 

sjuksköterskor ger bättre vård och kan ge stöd för patienter med svårigheter kring mat och 

måltid. Genom att sjuksköterskor blir mer uppmärksamma och involverade i 

nutritionsomvårdnaden kan detta bidra till ökad hälsa och minskat vårdlidande för patienter. 

Författarna anser att det är viktigt att introducera en dialog om nutritionsstatus för en bättre 

vård. Genom att införa nutritionsstatus som en obligatorisk punkt i ronder kan man öka 

medvetenheten bland både sjuksköterskor samt läkare. Det är även viktigt att låta patienter 

vara delaktiga, då det är viktigt att få veta hur patienten upplever sin situation och se detta 

som en del av bedömningen. Författarna anser att den information som patienter delar med sig 

av har ett stort värde för att kunna anpassa nutritionsomvårdnaden efter patientens situation 

och arbeta personcentrerat.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Ytterligare kvalitativa studier bör göras kring hur sjuksköterskan upplever att vårda patienter 

med svårigheter kring mat och måltid. Detta kan vara en del av utformningen för ett 

utbildningsprogram för sjuksköterskor, där kvantitativ studie kan ingå då sjuksköterskor 

kunskapsnivåer mäts före samt efter utbildning. Det bör även göras studier med mixad metod 

för att undersöka hur patienter upplever utbildning kring mat och måltid. Deltagarna kan 

exempelvis svara på en enkät där får själva uppskatta sin kunskapsnivå före och efter 

utbildning. Sedan genomgår ett antal deltagare även intervjuer för att identifiera hur de 

upplever sin situation vid mat och måltid. Intervjuer bör göras före, under och efter utbildning 

för att se om deras upplevelser förändras under och efter utbildning i jämförelse med innan 

samt hur de upplevde utbildningen. 
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Slutsats  

Denna litteraturöversikt ger en inblick och bidrar till förståelse för hur patienter upplever mat 

och måltid, genom att ha tagit del av patienters egna upplevelser. Tidigare forskning visade att 

vårdpersonal upplevde att de hade en låg kunskapsnivå kring nutrition. Detta identifierades 

även i litteraturöversikten då vårdpersonalens agerande hade en inverkande faktor på patienter 

vid måltider. Patienter upplevde att deras attityd och kunskap kring nutritionsomvårdnad var 

bristande och det kan ses bidra till vårdlidande. Resultatet visar även att patienter upplever att 

kroppens sinnen förändras vid sjukdom och påverkar mat och måltid negativt. Patienter 

upplevde att de kunde påverka måltidssituation genom att göra matval som främjade deras 

hälsa. När och hur patienter åt vid måltider påverkades av organisatoriska brister. Då 

organisationerna anpassades utefter effektivisering för personalen istället för att möta 

patienters behov på individnivå. Patienter kunde uppleva skam och skuld när de inte kunde 

äta på ett socialt accepterat sätt vilket bidrog till social isolering, men genom olika strategier 

kunde patienter finna sätt att anpassa kroppen efter sitt sociala liv. 

 Upplevelserna i litteraturöversikten var varierande, en del var mer förväntade som smak- 

och luktförändringar. En del var oväntade som att patienter upplevde sig kunna påverka sin 

situation genom kostförändringar. Inför framtida omvårdnadsarbetet med patienter som 

upplever svårigheter med mat och måltid är det viktigt att bemöta patienten med ett helhets 

perspektiv. Detta komplexa område kräver att vårdpersonal är uppmärksam och lyhörd till 

patienters olika behov och upplevelser av mat och måltid.  
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Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

CINAHL 8/9 (MH ”Nutrition+”) 

OR (MH 

”malnutrition+”) OR 

(MH ”eating 

behavior+”) AND 

(MH ”patients+”) 

AND (MH 

”qualitative 

studies+”) AND 

experience 

 

(ämnesord) 

91 Peer reviewed, 2007-2017 22 15 Bernhardson, Olson, 

Baracos & Wismer (2012) 

 

Hope, Ferguson, Reidlinger 

& Agarwal (2017) 

 

Burden, Stamataki, 

Molasiotis & Todd (2016) 

 

Molassiotis & Rogers 

(2012) 

Nursing & Allied Health Database 

8/9 

(all(nutrition) OR 

all(malnutrition) OR 

all(”eating 

behavior”)) AND 

all(patient) AND 

all(experience) AND 

all(”qualitative 

study”) 

 

(fritext) 

19 Peer reviewed, 2007-2017 4 2 Merriweather, Salisbury, 

Walsh & Smith (2014) 

PubMed 8/9 nutrition AND 

interview AND 

(qualitative study) 

 

(fritext) 

58 10 years, humans, English, 

Nursing journals 

10 4 Merriweather, Smith & 

Walsh (2013) 

 

Holst, Rasmussen & 

Laursen (2011) 

Web of Sciences 5/10 (((hospital AND 

patient experience 

AND qualitative 

study) AND food)  

 

(fritext) 

46 2007-2017, english 7 2 Naithani, Whelan, Thomas, 

Gulliford & Morgan (2008) 
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CINAHL 11/10 (MH ”Food+”) AND 

(MH ” Qualitative 

studies+”) AND 

(MH ”Eating”) AND 

(MH ”Patients+”) 

 

(ämnesord) 

8 Peer reviwed, 2007-2017 3 2 Ottosson, Laurell & Olsson 

(2013) 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod (Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

B-. M. 

Bernhardson, K. 

Olson, V. E. 

Baracos, & W. V. 

Wismer 

 

Reframing eating 

during 

chemotherapy in 

patients with 

chemosensory 

alterations 

2012, Kanada, European 

Journal of Oncology 

Nursing 

Var att beskriva hur ätandet 

omformats bland cancer 

patienter vid kemosensoriska 

förändringar. 

Metod: Kvalitativ design 

Urval: 12 patienter deltog 

varav 7 var kvinnor och 5 var 

män mellan 23-81 år.  

Datainsamling: Intervjuerna 

spelades in och transkriberades. 

Analys: Ord och fraser ner 

skrevs ner på kort som 

relaterade till ätande och 

beteende kring mat och ätande. 

Sedan genomfördes en intervju 

till ca. 14-30 dagar senare, där 

informanterna fick sortera sina 

egna ord och fraser till olika 

egna grupper och fick beskriva 

likheter och olikheter kring 

deras grupper. 

 

Tabeller skapades för att 

sammanfatta patienters 

uppfattning kring ätande vid 

kemoterapi. Tabellerna 

beskriver patienternas 

motivation till ätande, 

begränsningar till att äta och 

tillvägagångsätt som fungerar 

kring måltiden. 

 

Författarna identifierade att intervjuerna 

resulterade i två kategorier: 

”begränsningar till att äta” 

”motivation till äta” 

”tillvägagångsätt som fungerar kring 

måltiden” 

 

Genom dessa teman kunde författarna 

beskriva hur ätandet omformats bland cancer 

patienter vid kemosensoriska förändringar. 

S. T. Burden, Z. 

Stamataki, J. Hill, 

A. Molasiotis & C. 

Todd 

An exploration of 

food and the lived 

experience of 

individuals after 

treatment for 

colorectal cancer 

2016, Storbritannien, 

Journal of Human 

Nutrition and Dietetics 

Var att utforska människors 

förhållande med mat och 

nutrition genom deras 

kolorektal cancer resa. 

Metod: Kvalitativ design 

Urval: 25 patienter deltog, 

varav 18 var män och 7 var 

kvinnor med medelålder på 

67,7 år. 

Datainsamling: 

Författarna identifierade att intervjuerna 

resulterade i fem kategorier: 

”aptitsvängningar” 

” känslor vid fysisk förändring”, 

”viktuppgång” 

”mat ur ett medicinskt perspektiv” 
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using a 

phenomenological 

approach 

Semistrukturerade 

djupintervjuer genomfördes i 

deltagarnas hem.  

Analys: Tematisering av 

transkriberad text genomfördes 

med ett fenomenologiskt 

ramverk. 

 

”ta kontroll över symtom hantering” 

 

Födointaget hos deltagarna representerade 

uppgångar och motgångar av deras 

hälsostatus och användes som mätvärde för 

att mäta deras hälsa överlag. 

 

M. Holst, H. H. 

Rasmussen & B. 

S. Laursen 

Can the patient 

perspective 

contribute to 

quality of 

nutritional care? 

2011, Danmark, 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences 

Var att erhålla kunskap kring 

patienters erfarenheter av att 

vara undernärd, att förstå 

implikationer som kan 

påverka kvalitén av 

sjuksköterskans 

nutritionsomvårdnad. 

Metod: Kvalitativ design 

Urval: 12 patienter varav 7 var 

kvinnor och 5 män mellan åren 

29-76 år. 

Datainsamling: 

Semistrukturerad intervju 

genomfördes. 

Analys: Intervjuerna spelades 

in och transkriberades. 

Analys skedde genom en 

kvalitativ och en konstant 

komparativ metod med vidare 

tematisering.  

 

Författarna identifierade att intervjuerna 

resulterade i fyra kategorier: 

” fysisk och psykisk påverkan” 

”anledning till att inte äta/medicinsk 

påverkan” 

”motivation och förväntningar på personal” 

”andras roll” 

 

Patienterna hade en viss tendens till att delas 

upp i två grupper, en aktiv och en passiv 

grupp. Där man kunde se skillnad i 

tillfrisknad.  

K. Hope, M. 

Ferguson, D. P. 

Reidlinger & E. 

Agarwal 

”I don’t eat when 

I’m sick”: Older 

people’s food and 

mealtime 

experiences in 

hospital 

2017, Australien, 

Maturitas 

Var att utforska om mat och 

tid för måltids upplevelser 

bidrar till otillräckligt 

kostintag hos äldre människor 

vid sjukhusvård. 

Metod: Kvalitativ 

fenomenologisk studie 

Urval: 25 patienter deltog 

varav 21 var kvinnor och 4 var 

män, som var 65-98 år. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

och handskrivna anteckningar 

från intervju tillfället. 

Analys: 

De använde ”framework” 

metoden för att tematisera 

anteckningarna som sedan 

överfördes till ett digitalt 

format och en matris skapades. 

Mönster identifierades genom 

en kodnings process och 

Författarna identifierade att intervjuerna 

resulterade i två kategorier: 

”värdesättning av omständigheterna” 

”Sjukvårdssystem”  

 

Genom dessa teman kunde författarna 

utforska om mat och tid för måltids 

upplevelser bidrog till otillräckligt kostintag 

hos äldre människor vid sjukhusvård. 
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jämfördes på ett kalkylark 

Tematisering genomfördes. 

 

J. L. Merriweather, 

L. G. Salisbury, T. 

S. Walsh & P. 

Smith 

Nutritional care 

after critical 

illness: a 

qualitative study 

of patients’ 

experiences 

2016, Storbritannien, 

Journal of Human 

Nutrition and Dietetics 

Var att utforska faktorerna 

som påverkar den 

näringsåterhämtningen hos 

patienter efter ett kritiskt 

tillstånd och att skapa en 

vårdmodell för att förbättra 

nuvarande handhavande av 

nutrition för denna patient 

grupp. 

Metod: Kvalitativ design, 

grundad teori 

Urval: 17 patienter varav 11 

var män och 6 var kvinnor 

mellan åldern 20-94 år, median 

ålder 55 år. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

och observationer. 

Analys: Data spelades in och 

transkriberades ordagrant, 

intervjudata analyserades och 

observationsdata analyserades 

och kodades efter incident. 

Sedan genomfördes 

tematisering. 

 

Författarna identifierade att intervjuerna 

resulterade i tre kategorier: 

”upplevelsen av en dysfunktionell kropp”  

”upplevelsen av sociokulturella förändringar 

relation till att äta”  

”möta organisatorisk brist i utdelning av 

närings vård”. 

 

Det övergripande temat för studien var 

”Sammanhängande systemhaveri under den 

näringsmässiga återhämtningsprocessen”. 

Detta kärntema framgår att vara det 

övergripande som påverkar patienters 

upplevelse av att äta efter ett kritiskt tillstånd.     

J. Merriweather, P. 

Smith & T. Walsh 

Nutritional 

rehabilitation 

after ICU – does 

in happen: a 

qualitative 

interview and 

observational 

study 

2014, Skottland, Journal 

of clinical nursing 

Var att jämföra och ställa sig 

emot nuvarande 

näringsrehabiliterings 

metoder emot 

rekommendationerna från 

NICE. 

Metod: Kvalitativ design, 

grundad teori 

Urval: 14 patienter deltog 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

och observationer genomfördes 

Analys: 

Vid intervju analys 

användes”line by line” som 

analysmetod och vid kodning 

av observations studier 

användes ”incident to incident” 

som analysmetod. Tematisering 

genomfördes därefter. 

 

Resultatet är uppdelat i specifika tidpunkter 

av vårdvistelsen. Tidpunkterna som 

specificerats är före utskrivning från 

intensivvård, under avdelnings vistelse och 

före utskrivning till hemmet eller vårdboende.  

 

Nuvarande tillämpning av nutrition för post-

intensivvårdspatienter följde ej 

rekommendationerna enligt NICE riktlinjer.   

A. Molassiotis & 

M. Rogers 

Symptom 

experience and 

regaining 

normality in the 

2012, Storbritannien, 

Palliative and 

Supportive Care 

Var att utforska och förstå 

upplevelsen av att få 

behandling för huvud och 

hals cancer med specifikt 

Metod: Kvalitativ prospektiv 

studiedesign 

Urval: 16 patienter deltog 

varav 14 var män och 2 var 

Författarna identifierade att intervjuerna 

resulterade i en kategori: 

”närings oro” 
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first year 

following a 

diagnosis of head 

and neck cancer: 

A qualitative 

longitudinal study 

fokus på upplevda symptom 

under en period på ett år från 

diagnostisering.  

kvinnor mellan 34-80 år. 

Datainsamling: Narrativt 

formade intervjuer. 

Analys: Data spelades in och 

transkriberades och 

tematisering genomfördes. 

Data analyserades tvärsnitts- 

och longitudinellt.  

 

Patienter upplevde påverkan av 

näringsmässiga förändringar i kroppen 

inklusive, viktnedgång, dysfagi, muntorrhet 

och smakändringar. 

S. Naithani, K. 

Whelan, J. 

Thomas, M. C. 

Gulliford & M. 

Morgan  

Hospital 

inpatients’ 

experiences of 

access to food: a 

qualitative 

interview and 

observational 

study 

2008, Storbritannien, 

Health Expectations: An 

International Journal of 

Public Participation in 

Health Care and Health 

Policy 

Var att undersöka 

tillgängligheten av mat för 

patienten på sjukhus.  

Metod: Kvalitativ design 

Urval: 48 patienter deltog, 

varav 28 var kvinnor och 

resterande 20 var män mellan 

25-88 år och hade olika etniska 

tillhörigheter. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes på åtta olika 

akutvårdsenheter. 

Analys: Tematisering av 

transkriberad text genomfördes.  

 

Författarna identifierade att intervjuerna 

resulterade i åtta kategorier: 

”tillfredställelse av mat” 

”organisatoriska barriärer”, 

”beställningssystem” 

”serveringstider” 

”tillräckligt med tid för måltid” 

”fysiska barriärer” 

”hjälp och assistans”  

”miljöfaktorer” 

 

 Nästan hälften av alla patienter rapporterade 

att de kände sig hungriga under sin vistelse 

och de kunde identifiera olika svårigheter i 

tillgängligheten av mat.  

 

D. Wainwright, J. 

L. Donovan, V. 

Kavadas, H. 

Cramer & J. M. 

Blazeby 

Remapping the 

body: Learning to 

eat again after 

surgery for 

esophageal cancer 

2007, Storbritannien, 

Qualitative Health 

Research 

Var att utforska erfarenheter 

hos patienter med aptitlöshet 

som har genomgått en 

esofagusektomi och 

dokumenterat hur de lär sig 

att äta igen och löser problem 

relaterat till deras självkänsla 

och identitet.   

Metod: Kvalitativ design, två 

stegsstudie 

Urval: 57 patienter deltog i del 

ett av studien, urvalsprocessen. 

I steg två blev 11 patienter 

intervjuade varav 8 var män 

och 3 var kvinnor mellan 54-74 

år. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes. 

Analys: Intervjuerna 

transkriberades med hjälp av 

Atlas. TI som programvara. 

Författarna identifierade att intervjuerna 

resulterade i tre kategorier: 

”värdet av viktnedgång och fysisk förändring” 

”återupptäcka kroppen” 

”ätandet som en social aktivitet: Stigma och 

skam” 

 

Ett viktigt resultat från studien var att lära sig 

att äta igen efter en esofagusektomi kräver 

mycket mer än den korta konsultation med en 

dietist som utgör rehabiliteringsstrategin hos 

många patienter. 
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Tematisering genomfördes. 

 

S. Ottosson, G. 

Laurell & C. 

Olsson 

The experience of 

food, eating and 

meals following 

radiotheraphy for 

head and neck 

cancer: a 

qualitatuve study 

2013, Sverige, Journal 

of Clinical Nursing 

Var att beskriva upplevelsen 

av mat, ätande och måltid 

efter strålterapi hos patienter 

med huvud- och nackcancer. 

Metod: Kvalitativ design 

Urval: 13 patienter, 11 män 

och 2 kvinnor i åldern 47-70 år. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade djup 

intervjuer. 

Analys: Innehållsanalys av 

intervjuerna och tematisering 

av transkriberad text 

genomfördes. 

  

Författarna identifierade att intervjuerna 

resulterade i sex kategorier:  

”en lång resa – små steg mot en osäker 

framtid” 

”ett nytt sätt att äta” 

”äta utan tillfredsställelse” 

”utmanande måltider utanför familjen”, 

”support och information – nyckeln till en 

framgångsrik resa” 

”skapandet och acceptansen av en ny 

normalitet” 

 

Denna studie ger ny information kring 

långgående aspekter av mat, ätandet och 

måltid hos patienter med huvud- och 

nackcancer. 

 

 

 


