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Bakgrund:  Det är vanligt att personer med demens lider av malnutrition. Det finns flera olika 

faktorer som påverkar varför personer med demenssjukdom ofta slutar att äta. I vissa fall får 

patienterna då enteral nutrition. Eftersom patienterna i dessa fall ofta inte kan besluta över sig 

själva ställs sjuksköterskan inför utmaningen att ge patienten största möjliga välbefinnande 

utan att skada patienten och samtidigt respektera patientens autonomi, värdighet och 

personlighet.   

Syfte: Syftet med detta arbete är att beskriva hur sjuksköterskor kan agera i situationer där 

personer med demenssjukdom inte äter tillräckligt med föda för sin överlevnad, samt hur de 

motiverar sitt handlande. 

Metod: En litteraturstudie baserad på åtta vetenskapliga artiklar där innehållet har kodats och 

kategoriserats. 

Resultat: Resultatet visar att sjuksköterskor agerar på olika sätt i situationer där personer med 

demenssjukdom inte äter. Sjuksköterskan kan låta patienten bestämma, mata mot patientens 

vilja, låta andra bestämma samt medverka vid beslut kring enteral nutrition. Sjuksköterskan 

motiverar sitt handlande utifrån etiska argument. Dessa argument kan vara generella 

vårdetiska principer, yrkesetiska principer samt sjuksköterskans personliga värderingar och 

principer. Sjuksköterskan motiverar också sitt handlande utifrån anhörigas önskan, kulturella 

sedvänjor samt sin unika kännedom om patienten. 

Diskussion: Sjuksköterskorna upplever ofta dessa situationer som svåra då de upplever ett 

dilemma att respektera patientens autonomi samtidigt som detta kan bli en fara för patientens 

liv då det i värsta fall kan leda till att patienten avlider till följd av undernäring. En utvidgad 

syn på begreppet autonomi som bygger på det narrativa och omsorgsetiska synsättet kan göra 

autonomibegreppet meningsfullt även för personer med demenssjukdom. Sjuksköterskan 

spelar en nyckelroll vid beslutsfattande i dessa situationer då hon har en helhetsbild och 

genom vårdrelationen en unik kunskap om patienten. 

Nyckelord: demenssjukdom, autonomi, matning, beslutsfattande, göra gott, sjuksköterska 

Keywords: dementia, autonomy, feeding, decision-making, beneficence, nurse  
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1 Inledning 

Intresset för ämnet uppstod under sjuksköterskeutbildningens verksamhetsförlagda kurs inom 

geriatrisk vård då vi vårdade personer med demenssjukdom. Vi uppmärksammade då att det 

framförallt var i samband med matsituationerna som sjuksköterskan utsattes för etiska 

dilemman. Det kunde handla om att patienter vägrade att öppna munnen vid matning eller 

försökte vifta bort skeden. Efter att ha fördjupat oss i detta ämne har vi även upptäckt att 

demenssjuka personer som matvägrar ibland får enteral nutrition, vilket också är ett etiskt 

dilemma då patienten oftast inte själv är med och beslutar om detta. Respekt för autonomi är 

ett välkänt begrepp som en central uppfattning om god vård (van Thiel & van Delden, 2001). 

Samtidigt kan en person med demenssjukdom inte alltid fatta rationella beslut, och att vägra 

att äta blir då ett hot för dennes liv. I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor 

står det att sjuksköterskan skall ha en helhetssyn och ett förhållningssätt som respekterar 

patientens autonomi, integritet och värdighet, samt att sjuksköterskan skall främja hälsa och 

förebygga sjukdom (Socialstyrelsen, 2005). I en situation där en patient vägrar äta kan 

sjuksköterskan uppleva en konflikt där hon inte både kan respektera autonomiprincipen och 

främja hälsa. För vår kommande profession tycker vi att det är angeläget att ta reda på hur 

sjuksköterskor kan agera och hur de motiverar sitt agerande i dessa situationer. 

 

2 Bakgrund 

För att belysa detta ämne presenteras inledningsvis en beskrivning av demenssjukdomen och 

problematiken kring denna i samband med nutrition. Vidare redogörs kortfattat för de etiska 

termerna autonomi, paternalism och att göra gott, samt autonomi i relation till 

demenssjukdom. Slutligen uppmärksammas de lagliga aspekterna.  

 

2.1 Demenssjukdom 

Demenssjukdom beskrivs av WHO som ett syndrom som beror på sjukdom i hjärnan, oftast 

av en kronisk progrerierande art som påverkar minne, tänkande, orientering, 

fattningsförmåga, logik, inlärningsförmåga och språk (WHO, 2007). 

Demenssjukdom är en sjukdom som kan leda till personlighetsförändringar och 

känslomässiga störningar. Sjukdomen är progressiv och icke reversibel och gör det svårt för 

patienten att fungera psykiskt och socialt. Demenssjukdomen delas ofta in i tre grupper. 
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Primärdegenerativa demenssjukdomar, vaskulära demenssjukdomar och sekundära 

demenssjukdomar. De primärdegenerativa demenssjukdomarna har okänd orsak och den 

vanligaste är Alzheimers sjukdom. De tidiga symtomen vid Alzheimers sjukdom är bl.a. 

minnesstörningar, initiativlöshet och motivationssvårigheter och i slutstadiet av sjukdomen 

förekommer bl.a. paranoida idéer, hallucinationer och aggressivitet. Patientens förmåga att 

sitta upprätt och att röra sig försämras också i takt med att sjukdomen fortskrider.  

Orsaken till vaskulära demenssjukdomar är skador av hjärnans blodkärl på grund av 

åderförkalkning, vilket leder till hjärninfarkt och hjärnblödning. Symtomen hos dessa 

patienter kan vara nedsatt motorik, minnes och koncentrationssvårigheter samt nedstämdhet. 

Dessa patienter lider också ofta av afasi.  

Sekundära demenssjukdomar beror på B12 brist, alkoholskada eller lågtryckshydrocefalus. 

Symtom är trötthet, glömska och desorientering. Ofta förekommer blandformer av de olika 

demenstyperna. Många patienter utvecklar psykiska störningar som visar sig i form av 

distanslöshet, bristande insikt och omdömeslöshet (Larsson & Rundgren, 2003).  

 

2.1.1 Nutritionsproblematik vid demenssjukdom 

Det är vanligt att personer med demenssjukdom lider av malnutrition, detta kan bero på flera 

olika faktorer. Dessa kan vara kognitiva, psykiska eller funktionella. Nutritionsproblematiken 

inom demens vård kan se olika ut beroende på i vilket stadium av sjukdomen som patienten 

befinner sig i. Att självständigt upprätthålla sin nutrition är en av de första förmågor patienten 

förlorar vid demenssjukomen (Young & Fawcett, 2002). I början av demenssjukdomen kan 

det innebära att patienten inte kan tillaga eller skära sin mat. När sjukdomen framskrider kan 

patienterna få svårt att tugga och svälja sin mat (Watson, 2002). Patienten förlorar ofta sin 

förmåga att kommunicera, att tala om vilken mat patienten föredrar och vilken mat patienten 

inte tycker om (Hallpike, 2007). I de senare stadierna av sjukdomen kan dessa personer vägra 

att äta genom att inte öppna munnen, vända bort huvudet, spotta ut maten, vägra att svälja 

eller att bara sitta med öppen mun (Watson, 2002). Den demenssjuke kan ha svårt att förstå 

uppmaningar från vårdpersonalen att de måste svälja. De kan också ha apraxi som innebär att 

patienten har svårt att utföra inlärda handlingar. Detta kan leda till att den demenssjuke inte 

kan använda bestick och inte vet hur han skall föra besticken till munnen (Mamhidir, 

Karlsson, Norberg, Kihlgren, 2005).  
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2.1.2 Enteral nutrition inom demensvård 

Det förekommer att personer med demenssjukdom som slutar att äta får enteral nutrition, 

antingen via peg (perkutan endoskopisk gastrostomi) eller via sond (Cervo, Bryan & Farber, 

2006). I en undersökning där man intervjuade friska amerikaner framkom att de flesta skulle 

föredra att inte få enteral nutrition vid demenssjukdom (Eggenberger & Nelms, 2004). Trots 

detta verkar det som att det finns en ökad opinion för att använda sig av enteral nutrition i 

dessa situationer, det ses som en ädel metod och som ett moraliskt rätt alternativ. Förutom det 

uppenbara att upprätthålla liv argumenterar förespråkarna för enteral nutrition att det 

förebygger hudskador, metaboliska sjukdomar och uttorkning (Young & Fawcett, 2002). 

Förespråkarna anser också att det kan öka patientens välbefinnande då patienten inte känner 

hunger eller törst (Eggenberger & Nelms, 2004). Hoefler (2000) menar dock att ett minskat 

matintag hos äldre är en naturlig process och att tillföra vätska och näring kan göra döendet 

mera utdraget på ett onaturligt vis. Nackdelar med enteral nutrition kan vara att många 

besväras och blir stressade av att ha en sond. En studie visar att 71 procent var så besvärade 

att någon form av fasthållningsanordning behövdes för att patienten inte skulle rycka ur 

sonden (Young & Fawcett, 2002). Andra nackdelar som beskrivs är att sondmat kan orsaka 

ödem i buken och extremiteterna. Sondmaten kan också hamna i övre luftvägarna och orsaka 

hosta och andnöd. Patienten kan även drabbas av sårinfektioner, inflammationer och blödning 

i mag- slemhinnan och lokal irritation. Själva insättandet av en sond kan orsaka obehag och 

kräkningar. Enteral nutrition kan också innebära ett lidande för de anhöriga då det väcker 

falska förhoppningar (Eggenberger & Nelms, 2004). 

 Att inte tillföra näring och vätska leder oundvikligen till döden, patienten kommer då att 

avlida till följd av vätskeförlusten. Detta är viktigt att poängtera då det är en stor skillnad att 

dö av vätskeförlust eller av svält. Att dö av svält är en lång och utdragen process där de 

kroppsliga funktionerna och immunförsvaret slås ut. Processen är hemsk och utdragen och 

leder inte till den värdiga död som många önskar. Processen kan pågå i flera veckor och 

patienten avlider slutligen av att hjärtat slutar slå. Att dö av uttorkning är däremot en snabb 

och smärtfri process. Patienten sjunker efter några dagar in i medvetslöshet och avlider sedan 

lugnt och stilla. Det är inte heller troligt att en mera långdragen uttorkningsprocess innebär 

någon smärta, det som kan orsaka lidande är muntorrheten, men detta går att åtgärda (Hoefler, 

2000). 
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2.2 Autonomi 

Svenska akademiens ordlista (2010) definierar autonomi som självständig, självbestämmande 

och självstyre. Att vara autonom innebär att man har förmågan och viljan att själv bestämma 

över sitt liv (Collste, 1996). Enligt Collste (1996) bygger autonomiprincipen också på synen 

att människan är en oberoende rationell individ som inte är beroende av någon auktoritet. 

Collste (1996) menar vidare att autonomiprincipen handlar om att skydda individens 

integritet, att alla har en värdighet som inte får kränkas. Autonomi beskrivs av Askautrud & 

Ellefsen (2008) som människans värdighet och självrespekt. Sandman (2005) menar att vara 

autonom inte behöver innebära att människan helt fritt kan besluta över sitt eget liv, men att 

man alltid har möjlighet att själv få besluta utifrån de alternativ som finns. van Thiel & van 

Delden (2001) anger fyra olika uppfattningar om autonomi, den liberala, den kantianska, den 

omsorgsetiska och den narrativa. I det liberala synsättet är det viktigaste att vara oberoende 

och att göra egna val. I vårdkontexten innebär detta att vårdaren i minsta möjliga mån skall 

blanda sig i patienternas liv. Patienterna anses självständiga tills deras inkompetens är 

uppenbar. 

 Det kantianska synsättet grundar sig inte bara på självbestämmande, det finns också ett 

krav på att valen skall vara rationella. I vården innebär det att det måste finnas en lyhördhet 

hos vårdarna för att förstå motiven bakom patientens val. 

Det omsorgsetiska synsättet innebär att det centrala värdet inte är oberoende 

beslutsfattande, eftersom besluten fattas som en följd av kommunikation med andra. 

Förhållandet mellan patient och vårdare är det viktigaste instrumentet för att respektera 

patienten. Det bygger på att det finns en vårdande relation där beslut och handlingssätt blir en 

ömsesidig process där man finner svaren om vad som är rätt beslut eller handling i en 

gemensam längtan efter godhet.  

Det narrativa synsättet består i att det finns en respekt för varje människas livsplan, hans 

historia och kulturella bakgrund. Satt i vårdkontext innebär detta att ett beslut bör respekteras 

när det är förståeligt utifrån patientens bakgrund och livshistoria. Fokus ligger inte på 

isolerade val utan på normer och värderingar som är viktiga i patientens livshistoria och i 

specifika situationer. Livshistorian handlar inte bara om det som har varit, det handlar också 

om där personen befinner sig, livshistorian fortsätter på vårdhemmet och vårdpersonalen blir 

en del av livshistorian. 
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2.2.1 Autonomi och demenssjukdom 

Att få diagnosen demenssjukdom innebär ofta att personen inte längre anses vara 

beslutskapabel. Att vara demenssjuk innebär en identitetsförlust, vilket påverkar förhållandet 

till omgivningen. Detta innebär att den demenssjuke alltid hamnar i underläge (Naue & Kroll, 

2008). I vårdandet av patienter med demenssjukdom är det viktigt att vårdpersonalen 

reflekterar över hur de på bästa sätt kan ge patienten största möjliga välbefinnande utan att 

skada, och samtidigt respektera autonomi, värdighet och personlighet (Hofland, 1996).  

Att handla autonomt innebär att det finns en avsikt med handlandet och att man ser 

konsekvenserna av sitt handlande. För att göra detta måste patienten kunna ta till sig och 

förstå information som är nödvändig för att kunna fatta ett beslut (Askautrud & Ellefsen, 

2008). Eftersom demenssjuka har svårt att förstå situationen här och nu samt har svårt att ta 

till sig information blir detta problematiskt (Norberg, Zingmark & Nilsson, 1994).  Askautrud 

& Ellefsen (2008) menar också att en förutsättning för att känna egenvärde och integritet är att 

personen har en viss kontroll över sitt liv. 

Fyra faktorer har identifierats för att kunna fatta ett beslut, dessa innebär att man kan 

resonera kring sina valmöjligheter på ett konsekvent sätt, att man kan förstå information kring 

sina valmöjligheter, att man på ett förnuftigt sätt kan utvärdera konsekvenserna av sina val 

samt att man har förmågan att överväga för och nackdelar kring sitt beslut (Woods & Pratt, 

2004). Detta borde innebära att vårdpersonal lägger extra stor vikt vid kommunikationen med 

de dementa och att detta borde få ta tid. 

Ekman & Norberg (1998) påvisar att det finns många studier som visar att det finns 

vårdpersonal som är helt negativa till att demenssjuka skall bli mer autonoma, de menar att 

patienten ändå inte skulle märka detta. De som är positivt inställda till en ökad autonomi hos 

demenssjuka ser två typer av problem. Dels problemet med kommunikation, att de inte kan 

förstå patientens vilja och önskningar, och dels problemet med att patientens vilja ibland är 

irrationell. Man såg också en svårighet med att patientens irrationella vilja ibland kunde 

utgöra en fara för patienten själv eller för andra. Karlsson, Bucht, Rasmussen & Sandman 

(2000) menar att vid vård av patienter med demenssjukdom ställs sjuksköterskan ibland inför 

det faktum att hon måste välja mellan två etiska principer i sitt handlande, principen om 

autonomi och principen om att göra gott. 
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 Vårdpersonal värderar i många fall sin plikt att vårda högre än att respektera patientens 

autonomi i situationer där patienterna själva inte kan kräva sin rätt till autonomi (Young & 

Fawcett, 2002).  

 

2.2.2 Paternalism 

Svenska akademiens ordlista (2010) förklarar begreppet paternalism som en betydande 

relation mellan överordnad och underordnad. Paternalism är motsatsen till autonomi. Colleste 

(1996) anger att paternalism kan delas in i stark och svag. Om patienten inte gett samtycke till 

behandling eller omvårdnad som ändå utförs i tron om att detta är för patientens bästa, är det 

ett uttryck för stark paternalism. När vårdpersonal fattar beslut åt beslutsinkompetenta 

personer kallas detta för svag paternalism. 

 

2.3 Göra gott/Inte skada 

Principen att göra gott rättfärdigar åtgärder som görs för att uppnå så mycket välbefinnande 

som möjligt för patienten och åtgärder som sätts in för att patienten inte skall lida skada 

(Eggenberger & Nelms, 2004). Att handla efter godhets principen betyder att man handlar i 

patientens intresse och därför måste man skilja på vad som är ens eget intresse och vad som är 

patientens intresse (Arlebrink, 2006). 

Beauchamp & Childress (1994) menar att man bör skilja på principerna göra gott och inte 

skada. Principen att inte skada innebär att man inte orsakar något ont eller skada och 

principen om att göra gott innebär att man förhindrar och eliminerar ont eller skada, samt att 

ens handlingar ska vara goda. Eftersom man kan orsaka skada på flera olika sätt så finns det 

inom begreppet inte skada mer specifika regler, t e x inte orsaka smärta eller lidande, inte 

utestänga och förolämpa andra människor, eller inte beröva någon livets gåvor. 

 

2.4 Lagliga aspekter 

 Efter kontakt med socialstyrelsen framkom att det inte finns någon särskild lag för 

demenssjuka. Samma lagar gäller för demenssjuka som för alla andra och det får inte under 

några omständigheter förekomma tvång i vården. Enligt hälso och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763) skall vården bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, samt 

att vården skall utformas och genomföras i samråd med patienten så långt det är möjligt. I 

SOU 2006:110 finns lagförslag på hur man skall hantera tvångsåtgärder inom demensvård. 
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Grundvillkoret för att kunna omfattas av denna lag är att patienten till följd av 

demenssjukdom inte har förmåga att lämna ett grundat ställningstagande till den åtgärd som 

anses nödvändig. Den grundläggande förutsättningen för att behandla en demenssjuk patient 

med tvång skall vara att patientens hälsotillstånd annars riskerar att allvarligt försämras. En 

PAL (patient ansvarig läkare) skall utses om frågan om tvångsåtgärder kommer upp, beslut 

om tvång får inte fattas innan en godman har förordnats. PAL skall kunna fatta tillfälliga och 

slutliga beslut om att behandling skall ske med tvång. I utredningen föreslås att denna lag 

skall börja gälla från 2009, men som tidigare nämnts finns det i dag ingen särskild lag som 

gäller för tvång inom demensvård. 

 

3 Problemformulering 

När en patient med demenssjukdom inte vill äta ställs sjuksköterskan inför valet att respektera 

patientens autonomi, men vilket då blir en fara för patientens liv, eller att tillgodose 

näringsbehovet genom att mata patienten mot dess vilja. Det etiska dilemmat ligger också i att 

sjuksköterskan inte vet varför patienten inte vill äta. Det kan handla om att patienten inte 

känner hungerkänslor, att patienten inte känner igen maten, men det kan också vara en 

indikation på att patienten önskar dö (Watson, 2002). 

 Etik handlar om val och konflikter. Det måste finnas olika handlingsalternativ i situationen 

för att det skall vara ett etiskt problem och det måste vara någon form av konflikt där inte 

allas intressen kan tillgodoses samtidigt. När sjuksköterskan då måste välja så blir det en fråga 

om makt. Det handlar om vem som skall göra valet och på vilka grunder valet görs 

(Hermerén, 2003). 

Således ställs sjuksköterskan inför många svåra etiska dilemman i samband med 

nutritionsproblematik vid demenssjukdom. Detta är situationer där det oftast inte finns något 

rätt eller fel val, varje situation och patient är unik och ställer höga krav på sjuksköterskans 

förmåga att sätta sig in i patientens situation, reflektera över denna och handla på ett etiskt 

korrekt sätt. Risken finns alltid att sjuksköterskan handlar i tron om att det är det bästa för 

patienten men i slutändan ändå gör mer skada.  

 



  
8 (33) 

 

 

4 Syfte 

Syftet med detta arbete är att beskriva hur sjuksköterskor kan handla i situationer där personer 

med demenssjukdom inte äter tillräckligt med mat för sin överlevnad, samt hur de motiverar 

sitt handlande.   

 

5 Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk anknytning används vårdrelationen. Vårdrelationen är ett centralt begrepp inom 

vårdvetenskapen. En fungerande vårdrelation ses som grunden till allt vårdande (Björck & 

Sandman, 2007).  Kasén (2002) anger fem antaganden om den vårdande relationen: 

 

1. Den vårdande relationen består av en patient och en vårdare, relationen är asymmetrisk, och 

det är vårdarens ansvar att bjuda in patienten i en relation där syftet är att lindra lidande. 

2. Vårdrelationen främjar hälsa och lindrar lidande. 

3. Vårdrelationen förutsätter att patienten delar sin berättelse med vårdaren, detta i sin tur 

kräver att patienten känner tillit till vårdaren. 

4. I den vårdande relationen måste hela människan beaktas som en unik individ. 

5. Att vårdaren kan bekräfta och dela patientens lidande. 

 

Vårdaren bör alltid reflektera över sin maktposition i vårdrelationen, i och med den 

asymmetriska relationen finns det alltid en risk att patienten blir utsatt för ett oetiskt och 

godtyckligt handlande om vårdaren använder sin makt för att styra och manipulera i stället för 

att stärka patientens möjlighet att växa. Vårdaren måste också acceptera och skydda det som 

är annorlunda hos patienten, på så vis värnar hon om patientens värdighet (Wiklund, 2003). I 

en fungerande vårdrelation måste vårdaren kunna förstå och tolka även det icke sagda och att 

hjälpa patienten att hitta orden (Kasén, 2002). 

I vårdrelationen med demenssjuka är det viktigt att kunna kommunicera på ett sätt där det 

finns en känslighet inför patientens behov (Rundqvist & Severinsson, 1999). Trots sin 

demenssjukdom kan man fortfarande ha klara stunder, forskning visar att dessa stunder ofta 

inträffar när patienten har en lugn och nära relation med sin vårdare (Norberg, 2001). 
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6 Metod 

6.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie har genomförts där material har valts utifrån syftet. Materialet har sedan 

lästs med fokus på uppsatsens problem formulering och har sedan struktureras och 

sammanfattas. 

 Genom den egna problemformuleringen och kategoriseringen blir det inte bara ett referat 

utan författarna gör ett eget bidrag (Hartman, 2003). 

 

6.2 Datainsamling och urval 

I föreliggande litteraturstudie har åtta kvalitativa vetenskapliga artiklar använts. 

Artikelsökningen inleddes i databasen CHINAL, dessa sökningar gav endast tre artiklar som 

var relevanta och som svarade på syftet. Artiklar som valdes bort var gamla, fokuserade inte 

på sjuksköterskan, hade medicinsk inriktning och många handlade om matningstekniker. 

Detta gjorde att sökningen utökades till andra databaser som fanns tillgängliga på skolan. 

Pubmed och Medline gav inte några träffar på artiklar som gick att få i fulltext. Detta ledde 

till sökning i utomstående databaser och vid sökning i Science Direkt hittades två relevanta 

artiklar och vid sökning i Sagepub hittades en relevant artikel. De sökord som har använts är 

nursing, dementia, autonomy, nutrition, feeding, difficulty, eating, ethics och force i olika 

kombinationer. Två artiklar hittades i referenslistor i andra studier, dessa söktes upp och 

abstract lästes. Dessa två artiklar beställdes sedan på högskolans bibliotek.  

 

6.3 Dataanalys 

 En kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Burnard (1991) har gjorts. Materialet har lästs av 

båda författarna flera gånger och översatts till svenska. Tillsammans plockade författarna ut 

301 textenheter som motsvarade syftet. Textenheterna kodades för att veta vilken 

ursprungsstudie de tillhörde. En grovsortering gjordes för att få en logisk ordning på 

materialet. Under grovsorteringen föll elva textenheter bort då de inte passade syftet. 

Grovsorteringen resulterade i fjorton kategorier. Dessa fjorton kategorier resulterade slutligen 

i fem teman och nio underteman. Efter att ha enats om de teman som skulle användas gick 

författarna tillbaka till ursprungstexterna och markerade de utplockade textenheterna med 

olika färgpennor och bearbetade sedan texterna tema för tema. Efter att ha skrivit resultatet 
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insåg författarna att texten blev ostrukturerad vilket ledde till att temana revideras och 

resulterade i två nya huvudteman och elva underteman, men ursprungstexten har hela tiden 

bevarats. 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

 

Meningsbärande 

textenhet 

Kodensering Kodning Undertema Tema 

De 
sjuksköterskor 
som fortsatte att 
mata ansåg att det 
inte var 
tvångsmatning 
utan att de gjorde 
det för patientens 
bästa. 

Tvångsmatning 
för patientens 
bästa. 

Göra gott Sjuksköterskans 
generella 
vårdetiska 
principer 

Hur 
sjuksköterskorna 
motiverade sitt 
handlande. 

Vissa 
sjuksköterskor 
fortsatte att mata 
genom att pressa 
in skeden i 
patientens mun 
eller hålla fast 
patientens 
händer. 

Pressa in skeden 
i munnen och 
hålla fast 
händerna. 

Tvång Tvinga patienten 
fysiskt 

Hur 
sjuksköterskorna 
handlade 

 

 

6.4 Etiska överväganden 

I de etiska överväganden i denna litteraturstudie har tagit hänsyn tagits till de etiska riktlinjer 

som finns (Forsberg & Wengström, 2003).  Detta innebär att författarna inte har plagierat eller 

förvrängt det som är skrivet i artiklarna. Samtliga artiklar som är relevanta för resultatet har 

tagits med och inte bara de som stödjer en viss aspekt. I de studier som presenteras i artiklarna 

har etiska överväganden gjorts.  

Författarna har tänkt på att förhålla sig kritiska och neutrala till texterna och inte gjort egna 

tolkningar eftersom det kan förvränga resultatet. Lexikon har använts för att slå upp ord som 

inte förståtts för att undvika feltolkningar. De citat som är återgivna i resultatet har valts att 

bibehållas i sin engelska översättning för att minska risken för feltolkning.  
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7 Resultat 

 Resultatet kommer att presenteras i två delar. Den första delen presenterar hur sjuksköterskor 

kan handla i situationer där personer med demenssjukdom inte får i sig tillräkligt med mat för 

sin överlevnad. I den andra delen presenteras hur sjuksköterskorna motiverar sitt handlande. 

 

7.1 Hur sjuksköterskorna handlade 

I situationer där personer med demenssjukdom inte äter framkom att sjuksköterskan kan 

handla på olika sätt. Handlandet presenteras i sex grupper.  

 

7.1.1 Låta patienten bestämma 

I en internationell studie där 149 sjuksköterskor intervjuades skulle 65 sjuksköterskor låta 

patienten bestämma om han ville äta eller inte (Norberg et al., 1994). En annan studie visar att 

elva av 40 sjuksköterskor skulle låta patienten bestämma (Day, Drought & Davis, 1994). Om 

patienten åt dåligt under några enstaka dagar kunde sjuksköterskorna oftast acceptera detta 

(Pasman, The, Onwuteaka, Van der Wal & Ribbe, 2003). De allra flesta sjuksköterskor 

anstränger sig väldigt mycket för att försöka förstå patientens önskan (Bryon, Gastmans & 

Dierckx de Casterlé, 2010; Jansson & Norberg, 1992: Jansson, Norberg, Sandman & Åström, 

1995; Pasman et al., 2003; Wilmot, Legg & Barratt, 2002). Sjuksköterskorna hade ett öppet 

sinne och använde syn, hörsel och känslor för att förstå situationen. De frågade, lyssnade och 

observerade för att få så mycket kunskap som möjligt om patienten (Fysiskt, kognitivt, 

mentalt och socialt). Dessa observationer använde sjuksköterskan för att få en helhetsbild. Det 

framkom att sjuksköterskorna ansåg det viktigt att kunna tolka patientens beteende för att se 

vad som innebar välbefinnande eller lidande för denne (Bryon et al., 2010). 

 

7.1.2 Tvinga patienten fysiskt 

De flesta sjuksköterskor skulle aldrig använda våld eller tvång gentemot patienterna (Bryon, 

et al., 2010; Jansson & Norberg, 1992; Pasman et al., 2003; Wilmot et al., 2002). 

Sjuksköterskor som inte kunde acceptera en längre tids matvägran försökte i vissa fall få 

patienten att äta med tvång, t ex genom att tvinga in skeden i munnen eller att hålla fast 

patientens händer (Pasman et al., 2003). En sjuksköterska i studien fortsatte att mata en 
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patient som inte ville svälja tills munnen blev så full att patienten inte hade något val utan var 

tvungen att svälja. Sjuksköterskan själv ansåg inte att detta var tvångsmatning utan det var 

först när en annan sjuksköterska uppmärksammade situationen som hon insåg att hon hade 

tvångsmatat patienten (Pasman et al., 2003). 

Vid enteral nutrition var man ibland tvungen att ha någon form av fasthållningsanordning för 

att motverka att sonden oavsiktligt drogs ur, detta ansågs inte av sjuksköterskorna som 

någonting gott (Bryon et al., 2010).  

 

7.1.3 Mata patienten 

I en internationell studie av Norberg et al (1994) där 149 sjuksköterskor intervjuades i åtta 

olika länder skulle 84 av dessa sjuksköterskor mata patienterna mot deras vilja. En annan 

studie visar att 29 av 40 sjuksköterskor skulle mata patienterna mot deras vilja (Day et al., 

1995). I en studie framkommer att sjuksköterskorna kände sig obekväma om läkaren fattade 

ett beslut angående matning som inte stämde överens med vad de tyckte, och de skulle då 

försöka övertyga läkaren om att det var fel (Jansson & Norberg, 1992). Två sjuksköterskor i 

en studie reflekterade över om det fanns några lagliga aspekter angående att mata patienter 

mot deras vilja (Day et al., 1995). Vissa sjuksköterskor handlade genom att sluta mata 

patienterna oavsett vad de trodde låg till grund för matvägran. Detta gjorde sjuksköterskorna 

på grund av att de inte kunde tvångsmata en patient (Pasman et al, 2003). 

 

7.1.4 Förmå patienten att äta 

Alla sjuksköterskor i en studie av Pasman et al (2003) ansträngde sig mycket för att få 

patienterna att äta, och alla hade sina egna trick och tekniker för att göra detta. Vanligt 

förekommande sätt att göra detta på var att flytta patienten till en lugnare miljö, eller att 

beröra läpparna med t ex en servett för att stimulera sväljningsreflexen. I ytterligare en studie 

framkommer att alla sjuksköterskor i studien skulle försöka få patienten att äta genom att 

erbjuda olika typer av mat och att använda sig av olika tekniker (Jansson & Norberg, 1992). 

 

7.1.5 Låta andra bestämma 

En studie av Lopez, Amella, Mitchell & Strumpf (2010) visar att sjuksköterskorna tyckte att 

alla anhöriga skulle informeras om möjligheten för patienten att få enteral nutrition, och att 

det sedan var upp till familjen att besluta. Dessa sjuksköterskor ansåg inte att de kunde ge 
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familjen råd, de sa till familjen att det var deras beslut och att de själva inte kunde påverka 

beslutet. Två sjusköterskor trodde till och med att det var olagligt att ge familjen råd i dessa 

situationer. Sjuksköterskorna i studien beskrev det som sin roll att stödja familjen vilket beslut 

de än fattade  

I en annan studie framhåller sjuksköterskorna att detta är läkarens beslut, i denna studie 

skiljer sig sjuksköterskorna åt på så vis att efter läkaren har fattat ett beslut blir vissa passiva 

medan andra strider för sin syn på saken om de är av en annan uppfattning än läkaren. Studien 

visar också att i en extrem hierarki finns inget samarbete, sjuksköterskan utför bara order och 

känner inte att hon kan påverka besluten (Bryon et al., 2010). Vanligaste anledningen till att 

ändra sitt beslut var om det var en läkarordination eller ett beslut som tagits gemensamt i 

personalgruppen (Day et al., 1995; Jansson & Norberg, 1992; Jansson et al., 1995; Norberg et 

al., 1994).  

 

7.1.6 Enteral nutrition 

De flesta sjuksköterskorna i en studie var omedvetna om de empiriska bevis som finns om 

fördelar och nackdelar med enteral nutrition hos personer med demenssjukdom (Lopez et al., 

2010). Sjuksköterskornas roll kring beslutsfattande som rör enteral nutrition skiljer sig i olika 

studier. I studien av Wilmot et al (2002) var att göra gott och att maximera välbefinnande 

stora frågor i de diskussioner som uppstod i fokus grupperna. Sjuksköterskorna var medvetna 

om att det var en balansgång mellan olika typer av välbefinnande t ex kunde det generera 

välbefinnande för en patient med sväljningssvårigheter att få en peg då det på så vis 

reducerade risken att patienten skulle sätta i halsen. Sjuksköterskorna fick alltid väga för och 

nackdelar för att försöka se vad som gav störst välbefinnande. Vinsten av att hålla en patient 

vid liv ställdes mot den skada det skulle göra patienten i form av en nedsatt livskvalitet om 

patienten fick en sond. Det fanns en rädsla för att förlänga ett liv som inte hade någon 

livskvalitet. 

 En studie påvisar starkt sjuksköterskans engagemang och vilja att påverka och övertyga 

om sin syn kring beslut gällande enteral nutrition. Studien visar också vikten av vilken 

vårdkultur som råder, där det finns en öppen atmosfär, med nära samarbete och täta 

diskussioner och sjuksköterskan får uppskattning för sin kompetens spelar hon en viktig roll 

när beslut kring enteral nutrition skall fattas (Bryon et al., 2010). 
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 I en studie framkom att sjuksköterskorna trodde att deras roll var att förhålla sig som 

neutrala observatörer till beslut rörande enteral nutrition. Deras enda roll var att rapportera 

observationer om patienten, dessa sjuksköterskor var också rädda för att framföra sin egen 

åsikt (Lopez et al., 2010). 

 

7.2 Hur sjuksköterskorna motiverade sitt handlande 

Sjuksköterskorna motiverar sitt handlande utifrån etiska argument, dessa är generella 

vårdetiska principer (autonomi, göra gott, inte skada, bevara liv och rättvisa). De motiverar 

också sitt handlande utifrån personliga värderingar och principer samt yrkesetiska principer. 

Vidare motiverade sjuksköterskorna sitt handlande utifrån kulturella sedvänjor, anhörigas 

önskan samt utifrån sin unika kunskap om patienten. 

 

7.2.1 Sjuksköterskans generella vårdetiska principer 

De sjuksköterskor som väljer att inte mata patienten mot dennes vilja rangordnar i de flesta 

fall autonomiprincipen högst (Day et al., 1995; Jansson & Norberg, 1992; Norberg et al., 

1994). De sjuksköterskor som framhöll autonomiprincipen som den främsta hade vissa 

begränsningar som de hänvisade till principen om att göra gott (Jansson & Norberg, 1992). 

Många av de sjuksköterskor som inte respekterade patientens vilja att inte äta ansåg att 

patienten inte hade fattat ett autonomt beslut. De trodde att matvägran var ett symtom på 

sjukdomen, och kopplade samman förmågan med att uttrycka en önskan med rätten att få den 

respekterad (Wilmot et al., 2002). En sjuksköterska sa: ” If she was able to make the decision, 

then we would have to respect it; but she can´t" ( Wilmot et al., 2002, s. 609). Både 

sjuksköterskor som skulle mata patienten mot dennes vilja och de som inte skulle göra det 

ansåg att de handlade på det sätt som de trodde att patienten hade önskat. En del 

sjuksköterskor som matade skulle ändra sitt beslut om de visste att patienten hade sagt att han 

hellre skulle dö än att bli beroende av andra. Om man ansåg att patientens beteende inte var 

en indikation på att hon inte ville äta, matade man och ansåg då att patientens autonomi 

bibehölls (Jansson & Norberg, 1992). 

 I en annan studie framkom det att sjuksköterskorna ansåg att patienterna var autonoma om 

de serverades mat, men inte om de fick enteral nutrition. Detta eftersom patienten som blir 

serverad mat har ett val, medan patienten som får enteral nutrition inte har någon kontroll 

över sitt näringsintag (Wilmot et al., 2002). Både sjuksköterskor som väljer att mata patienter 
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som avvisar maten och sjuksköterskor som väljer att inte mata hänvisar till göra gott principen 

(Day et al., 1995; Jansson & Norberg, 1992; Norberg et al., 1994; Pasman et al., 2003; 

Wilmot et al., 2002). Sjuksköterskorna pratade om att för att kunna applicera autonomi 

principen måste de anstränga sig för att förstå patientens vilja (Jansson & Norberg, 1992). 

Sjuksköterskorna i en av studierna ansåg att försöka tolka patienten och därmed förstå 

patientens önskningar var en av deras huvudsakliga uppgifter. Utifrån detta prioriterade man 

autonomi principen. Sjuksköterskan försökte sedan agera på ett sätt som orsakade minsta 

möjliga lidande för patienten. När sjuksköterskorna inte förstod patientens önskan eller om 

den var oresonlig handlade de istället enligt göra gott principen (Jansson et al., 1995). 

Sjuksköterskor som matade patienten mot dennes vilja hänvisade också till att livet är 

heligt (Day et al., 1995; Norberg et al., 1994). Av de sjuksköterskor som hänvisade till 

principen om att livet är heligt kunde några tänka sig att sluta att mata om det innebar ett 

lidande för patienten (Norberg et al., 1994). Sjuksköterskor som valde att inte mata 

rangordnade principen om att livet är heligt lågt men hänvisade i vissa fall till principen om 

att livet är heligt i den bemärkelsen att alla har rätt att dö med värdighet (Jansson & Norberg, 

1992).  

I två av studierna fick sjuksköterskorna kort med de etiska principerna nedskrivna och de 

skulle sedan rangordna dessa. Varken sjuksköterskor som valde att mata patienter mot deras 

vilja eller sjuksköterskor som valde att inte mata patienterna rangordnade principen om 

rättvisa som viktig (Jansson & Norberg, 1992; Norberg et al., 1994). Trots att ingen 

rangordnade rättvisa som en viktig princip, framhöll sjuksköterskor i en av studierna att det är 

viktigt att vara rättvis i vården. Sjuksköterskorna tyckte att sedan vården blivit 

individualiserad har det blivit svårare att vara rättvis. De tyckte att desto djupare relation man 

har med en patient ju svårare är det att vara rättvis (Jansson & Norberg, 1992). 

 Många sjuksköterskor hänvisar till dessa etiska principer i sitt resonemang men resultatet 

har också visat att sjuksköterskorna i vissa fall hade bristande kunskap om den etiska 

dimensionen i sjuksköterskeyrket. Som sjuksköterskor kände de sig inte stärkta att prata om 

de etiska problemen utan fokuserade på de fysiska riskerna (Lopez et al., 2010). 

 

7.2.2 Sjuksköterskans personliga värderingar och principer 

De sjuksköterskor som ansåg att glädjen med att äta var viktigare än att få i sig kalorier 

respekterade om patienten inte ville äta, medan de som ansåg att nutritionsstatus var det 
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viktigaste fortsatte att mata (Bryon et al., 2010). Många sjuksköterskor tyckte att det var 

lättare att acceptera om en patient inte ville äta enstaka dagar än om det skedde under en 

längre tid och sjuksköterskorna trodde att det fanns ett djupare motiv bakom matvägran, t ex 

att patienten försökte svälta sig till döds (Pasman et al., 2003; Wilmot et al., 2002). 

Anledningen till att några sjuksköterskor hade svårt att acceptera detta var att de trodde att det 

var hemskt för patienten att dö av svält (Jansson & Norberg, 1992; Wilmot et al., 2002). Vissa 

sjuksköterskor slutade att mata trots att de trodde att anledningen till att patienten inte åt 

berodde på att patienten inte kände igen maten och inte var ett uttryck för en önskan att dö. 

Anledningen till detta var att de hade svårt att tvinga patienten, dessa sjuksköterskor ansåg 

också att deras kollegor ibland tvångsmatade för mycket (Pasman et al., 2003).  

I en studie framkom att ingen av sjuksköterskorna skulle sluta att erbjuda patienten mat, då 

de ansåg att det skulle vara som att resignera inför patientens önskan att dö (Wilmot et al., 

2002). Vissa sjuksköterskor som beslutade att inte mata hänvisade till livskvalitet (Day et al., 

1995). Sjuksköterskor i flera studier tyckte inte att döden var något skrämmande och att alla 

hade rätt att dö med värdighet (Jansson & Norberg, 1992; Jansson et al., 1995; Lopez et al., 

2010). Flera sjuksköterskor i en studie tyckte att enteral nutrition var ett bra sätt att hålla 

patienterna vid liv. Endast en sjuksköterska i studien tyckte annorlunda, hon ansåg att även 

om enteral nutrition förlängde livet en vecka eller så, så skulle patienten ändå dö om tiden är 

inne (Lopez et al., 2010). Sjuksköterskorna kände sig ofta ansvariga och olyckliga om en 

patient inte åt, de skyllde på sig själva och tyckte att det var deras fel för att de inte var bra på 

att mata. Även de som insåg att det inte var deras fel upplevde det som ett misslyckande, men 

de kände sig tillfreds och stolta om de hade lyckats att mata en patient som var svår att mata 

(Pasman et al., 2003). 

I en studie framkom att sjuksköterskor trodde att flera personliga faktorer påverkade hur 

man rangordnade olika etiska principer. De faktorer som nämndes var: religiös övertygelse, 

en subjekt känsla om vad som är fel, erfarenhet inom demens vård, vilken uppfostran man 

har, vilken utbildning man har samt egna erfarenheter (Jansson & Norberg, 1992). 

Sjuksköterskorna i en studie hade en rädsla för att uttrycka sin personliga åsikt när beslut 

rörande enteral nutrition skulle fattas, detta gjorde att de ibland försökte framföra sin åsikt 

genom underförstådda antydningar t ex i samtal med anhöriga (Lopez et al., 2010). Samma 

studie visar att många sjuksköterskor byggde sin syn på enteral nutrition snarare på personliga 

åsikter än på en etisk grund. I två studier gav sjuksköterskorna uttryck för att de trodde att 
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deras personlighet påverkade deras professionella förhållningssätt (Jansson et al., 1995; 

Wilmot et al., 2002). 

 Sjuksköterskans personlighet påverkar hur hon agerar när ett beslut har fattats som hon 

inte samtycker till, vissa vågade strida för sin åsikt öppet medan vissa inte vågade uttrycka 

sina känslor (Bryon et al., 2010). En sjuksköterska uttryckte att hennes uppväxt tillsammans 

med sina farföräldrar hade påverkat henne att utveckla en respekt för äldre människor. En 

annan sjuksköterska sa att hon trodde att det personliga går in det professionella, att det är 

oundvikligt (Wilmot et al., 2002). 

 I en studie framkommer det att när det är svårt att förstå vad patienten vill, kan det vara 

svårt att ha tålamod att ta reda på det, och då handlar man i överensstämmelse med vad man 

själv tror är bäst. En sjuksköterska uttryckte till och med att det alltid var hon som bestämde i 

slutändan. Sjuksköterskorna i studien uttryckte också att besluten måste kännas rätt för dem, 

och refererar i svåra situationer till hur de själva skulle vilja ha det om de var i samma 

situation. Tidigare erfarenheter och förebilder hjälpte dem att göra detta (Jansson et al., 1995).  

Sjuksköterskans egen syn på vad som var en god vård påverkade starkt hur hon förhöll sig 

till läkarens beslut angående enteral nutrition, hur hennes syn överstämde med läkarens beslut 

påverkade sedan hela vårdprocessen. Om läkaren fattade ett beslut som inte stämde överens 

med vad sjuksköterskan tyckte kunde det väcka känslor av misstro, indignation, frustration, 

ilska och avsky (Bryon et al., 2010).  

Sjuksköterskornas egna värderingar speglar också i hur hon tolkar patientens beteende. 

Sjuksköterskorna baserade ofta sina tolkningar på intuition, vissa var säkra på sina tolkningar 

medan andra hade tvivel. Beroende på hur man tolkade beteendet blev det avgörande för om 

man matade patienten eller inte (Pasman et al., 2003). I en studie uttryckte en av 

sjuksköterskorna att det fanns stunder då hon kände att patienten var helt klar över att han inte 

ville leva sitt liv längre (Bryon et al., 2010). I en observationsstudie visade det sig att 

sjuksköterskorna tolkade beteendet hos samma patient olika. En del tolkade patientens 

beteende som att patienten hade svårt att svälja, andra tolkningar kunde vara att patienten inte 

kände igen maten, eller att hon hade en längtan att dö (Pasman et al., 2003). Sjuksköterskorna 

fångade upp patientens signaler och tolkade det mot bakgrund av sin egen bild av patientens 

situation. Sjuksköterskorna placerade också sig själva i patientens situation och försökte förstå 

världen utifrån den demente (Bryon et al., 2010). Sjuksköterskorna uttryckte också en rädsla 

att blanda ihop patientens önskningar med sina egna önskningar (Jansson et al., 1995). 
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Sjuksköterskans osäkerhet på om hon hade tolkat patienten på ett korrekt sätt gjorde att hon 

ibland hamnade i konflikt med sig själv (Jansson et al., 1995). Många sjuksköterskor tyckte 

det var viktigt att rådgöra med kollegor för att få ökad kunskap och etisk vägledning (Jansson 

et al., 1995; Wilmot et al., 2002).  

   

7.2.3 Sjuksköterskans yrkesetiska principer 

En studie visar att det som drev sjuksköterskan var att ge en god vård och det var hennes 

vägledande princip. Principen styrde hennes känslor, tankar och handlingar genom 

vårdprocessen. Sjuksköterskorna ansåg att det låg i deras natur att göra gott för patienterna. 

Vissa sjuksköterskor tyckte att enteral nutrition var bra då det skulle göra patienten gott men 

om patienten inte blev bättre upplevde sjuksköterskan en konflikt med sin egen syn på en god 

vård (Bryon et al., 2010). Denna syn framkom även i andra studier där sjuksköterskorna ansåg 

att göra gott var synonymt med vårdande och att det var meningen med arbetet. Det var en 

naturlighet att göra det bästa för patienten och att inte åsamka skada (Jansson & Norberg, 

1992; Jansson et al., 1995). En sjuksköterska sa: ”Du får aldrig skada patienten, inte ens när 

du försöker uppfylla hans önskningar” (Jansson & Norberg, 1992, s. 222). Många av 

sjuksköterskorna ansåg det som oacceptabelt att tvångsmata en patient utifrån sin profession, 

men de ansåg också att det var oacceptabelt att låta en person med kognitiv svikt att svälta sig 

själv till döds ur en professionell synvinkel (Wilmot et al., 2002). Några sjuksköterskor ansåg 

att det var en plikt att mata alla patienter (Jansson & Norberg, 1992). Vissa sjuksköterskor såg 

det som sin främsta uppgift att upprätthålla en god nutritionsstatus (Pasman et al., 2003). Det 

framkom att sjuksköterskorna tyckte det var en plikt att vara human och att vårda. En 

sjuksköterska uttryckte att hon trodde att människor som arbetar inom vården är mer benägna 

att fatta beslut som förlänger livet. En annan sjuksköterska i samma studie ansåg att det låg i 

hennes profession som en kvalificerad sjuksköterska att uppföra sig på ett särskilt sätt, annars 

gjorde hon inte sin plikt (Wilmot et al., 2002). 

 

7.2.4 Kulturella sedvänjor 

En internationell studie av Norberg et al (1994) visar att det finns kulturella, religiösa och 

politiska skillnader i hur sjuksköterskan agerar och hur hon motiverar sitt handlande. I t ex 

Kina tyckte alla sjuksköterskorna att man skulle mata patienten mot dennes vilja och 

hänvisade främst till kärleken till folket samt lojaliteten till det kommunistiska partiet. 
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Sjuksköterskor i USA, Finland och Israel valde oftast att mata patienterna och de hänvisade 

ofta detta till principen om att göra gott, samt principen om att bevara liv. Sjuksköterskor i 

Australien, Canada och Sverige valde oftast att inte mata och refererar detta i hög grad till 

autonomiprincipen. Sjuksköterskorna i en annan studie angav också att den religiösa 

övertygelsen påverkade hur de rättfärdigade sina beslut (Jansson & Norberg, 1992). 

 

7.2.5  Anhörigas önskan 

Anhöriga spelar en viktig roll för hur sjuksköterskan väljer att agera. Tre studier påvisar att 

både sjuksköterskor som skulle mata en patient mot dess vilja och sjuksköterskor som inte 

skulle mata var beredda att ändra sitt beslut om det var önskan från de anhöriga (Day et al., 

1994; Jansson & Norberg, 1992; Norberg et al., 1994). Anledningen till att sjuksköterskorna 

var benägna att följa de anhörigas önskan förklarade några med att de anhöriga kände 

patienten och bättre kunde förstå hans önskningar korrekt, en annan anledning var att 

sjuksköterskorna då kände att de la över ansvaret för beslutet på familjen (Jansson & Norberg, 

1992). Detta framkommer också i ytterligare en studie där sjuksköterskorna framhåller att 

familjen har känt patienten länge och vet hur hon är som person. Detta kunde ibland innebära 

att sjuksköterskan hamnade i konflikt med sig själv, då hon tyckte det var viktigt att möta 

familjen på halva vägen. Sjuksköterskan känner ofta sympati för familjen och har förståelse 

för att de vill prova allt som går för att hjälpa patienten (Bryon et al., 2010; Jansson et al., 

1995). En studie påvisar att sjuksköterskan utforskade hur familjen kände det inför patientens 

sjukdom, om de kunde acceptera en gradvis försämring och om de var redo att ta avsked, och 

vägde sedan in detta när de bestämde sig för hur de skulle agera i situationen. Sjuksköterskor 

hade öppna dialoger med familjen om deras önskningar och förväntningar om patientens vård 

(Bryon et al., 2010).  

 

7.2.6 Sjuksköterskans unika kunskap om patienten 

Sjuksköterskorna beskrev att de hade en nära kontakt med patienterna och byggde sin egen 

bild av varje patient. Denna bild lade grunden till vad sjuksköterskan tyckte var den bästa 

vården för denna patient under dessa omständigheter. Sjuksköterskorna tyckte att de hade en 

unik kunskap om patienten, de var de vårdgivare som bäst kände till patienten och hans 

bakgrund (Bryon et al., 2010). Sjuksköterskorna lade stor vikt vid att försöka tolka 

patienternas beteende. På så vis ansåg de att de besatt en kunskap kring patienterna som 
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gjorde att de kunde föra deras talan (Bryon et al., 2010). Att tolka patienten var något som de 

flesta sjuksköterskor såg som en svår uppgift (Bryon et al., 2010; Jansson & Norberg, 1992: 

Jansson et al., 1995; Pasman et al., 2003, Wilmot et al., 2002). Sjuksköterskorna ställde sig 

frågan vad patientens beteende betydde och om det kunde vara ett uttryck för en önskan att dö 

(Bryon et al., 2010; Jansson & Norberg, 1992). Sjuksköterskor som tolkade patientens 

beteende som en önskan att inte vilja äta tyckte att det skulle vara fel att mata (Jansson & 

Norberg, 1992). Sjuksköterskorna hade ofta en tät kontakt med familjen, vilket hjälpte dem att 

bygga en sann bild av patienten och att fördjupa sin bild av vårdsituationen som helhet. 

Sjuksköterskan sökte regelbundet råd från familjen för att bekräfta eller avfärda sin tolkning 

av vad patienten hade sagt (Bryon et al., 2010). 

 Sjuksköterskorna gav ofta uttryck för att de var som en talesman eller advokat för 

patienten (Bryon et al., 2010; Jansson, et al., 1995). De försvarade sin syn på hur patientens 

vård skulle se ut, i den inkompetente patientens namn (Bryon et al., 2010). Sjuksköterskorna 

ansåg att de hade bättre kunskap än läkarna om patienterna, om patientens känslor, 

önskningar och livskvalitet. Sjuksköterskorna ansåg inte heller att läkarna kunde förstå 

patientens reaktioner lika bra som sjuksköterskorna och att de såg det som sin plikt att stå upp 

för patienten, framförallt i relation till läkaren (Bryon et al., 2010; Day et al., 1995; Jansson et 

al., 1995). Sjuksköterskorna uttryckte att de inte tyckte att medicinsk kunskap var relevant när 

beslut om matning skulle fattas (Jansson & Norberg, 1992). Däremot ansåg sjuksköterskorna 

att det var viktigt att ha kunskap om demenssjukdomen för att förstå den demenssjuke 

(Jansson et al., 1995). Atmosfären och klimatet på avdelningen spelar en viktig roll vid 

beslutsfattandet i situationer där dementa patienter inte äter (Bryon et al., 2010; Jansson & 

Norberg, 1992; Pasman et al., 2003). En studie påvisar vårdkulturens betydelse för hur 

sjuksköterskor resonerar och agerar i dessa situationer. På vissa vårdhem pratade 

sjuksköterskorna om problemen och kom fram till gemensamma beslut, medan 

sjuksköterskorna på andra vårdhem inte pratade om problemen, vilket resulterade i att flera 

sjuksköterskor tolkade samma patient på olika sätt, och därmed hanterade problemet olika 

(Pasman et al., 2003). 
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8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Tillgången till artiklar som svarade på syftet var begränsad i högskolans databaser. Ett stort 

arbete lades ner för hitta relevanta artiklar och författarna insåg att de var tvungna att 

användas sig av andra databaser för att få fram artiklar till resultatet. Många av artiklarna som 

har hittats har handlat om demenssjukdom och nutrition, men endast ett fåtal har berört vad 

som påverkar sjuksköterskans sätt att resonera och agera i situationer där personer med 

demenssjukdom inte äter. Några av de valda artiklarna är av äldre datum och detta är något 

som författarna har diskuterat och reflekterat över, med slutsatsen att mycket av materialet 

handlar om attityder och personlighet och på så sätt inte är något som förändras allt för 

mycket över tid. Studierna är gjorda i flera olika länder, vilket påverkar resultatet då faktorer 

som bidrar till hur sjusköterskan tänker och handlar skiljer sig mellan de olika länderna. Detta 

innebär att resultatet måste ses i ett internationellt perspektiv. Under hela analysprocessen har 

författarna hållit sig textnära. Mycket tid och arbete lades ner på kodning och kategorisering, 

vilket författarna anser har givit ett trovärdigt resultat.     

 

8.2 Resultatdiskussion  

Resultatet visar att sjuksköterskan kan handla och motivera sitt handlande på flera olika sätt i 

situationer där personer med demenssjukdom inte äter. Författarna tycker att det är intressant 

att sjuksköterskorna ofta angav samma motiv, oberoende av hur de handlade. Både 

sjuksköterskor som valde att mata patienten och de som inte gjorde det motiverade ofta sitt 

beslut genom att hänvisa till principen om att göra gott. Båda grupperna ansåg att de hade 

handlat efter vad de trodde var patientens vilja, båda grupperna hänvisade också till att livet är 

heligt och båda grupperna skulle ändra sitt beslut om det var ett önskemål från de anhöriga. 

Anmärkningsvärt är att en stor del av sjuksköterskorna grundar sina beslut på personliga 

värderingar och preferenser snarare än empirisk kunskap och etiska överväganden. Författarna 

vill här hänvisa till ICN: s Etiska kod för sjuksköterskor (2007) där det framgår att 

sjuksköterskan har som ansvar att utarbeta och arbeta utifrån godtagbara riktlinjer. Samtidigt 

kan det vara svårt att utarbeta riktlinjer när det handlar om etiska dilemman, där det ofta inte 

finns något rätt eller fel. Sarvimäki & Stenbock- Hult (2008) menar att vi ofta grundar våra 

beslut på oreflekterade uppfattningar om vad som är rätt och fel, de menar vidare att bristen 
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på reflektion kan göra att man inte ser konsekvenserna av sitt handlande. De anser också att 

man måste ha kunskap om etiska teorier för att efter reflektion kunna göra ett befogat beslut.   

 Resultatet visar att sjuksköterskor spelar en stor roll när beslut skall fattas, framförallt 

beslut som rör enteral nutrition, men också att sjuksköterskan känner en stor osäkerhet kring 

sin egen roll vid dessa beslut. Det förvånade oss att sjuksköterskorna i de olika studierna hade 

så olika förhållningssätt kring dessa beslut. Detta kan kanske till stor del förklaras av att 

studierna kommer från flera olika delar av världen, att sjuksköterskans roll kan se väldigt 

olika ut, och påverkas av rådande vårdkultur. 

Resultatet visar att när sjuksköterskor vårdar patienter med demenssjukdom som inte vill 

äta blir det nästan alltid en fråga om svag paternalism. Resultatet visar att mycket handlar om 

sjuksköterskans relation till patienten och därför är den teoretiska utgångspunkten om den 

vårdande relationen av stor relevans för denna uppsats. Sjuksköterskorna har ofta svårt att 

tolka patienterna, vilket leder till att sjuksköterskorna ofta handlar efter vad de tror är det 

bästa för patienten eftersom patientens vilja oftast förblir okänd. Detta kan knytas an till 

Kaséns (2002) antagande ett om den vårdande relationen. Studien visar att många 

sjuksköterskor ser sig själva som en advokat för patienten och ser det som sin plikt att stå upp 

för patienten, vilket också kan knytas till antagande ett om den vårdande relationen. Willard 

(1996) menar att man måste skilja på att göra gott och se sig själv som patientens advokat i 

den bemärkelsen att man som förespråkare för patienten också tar ansvar för att respektera 

patientens autonomi. Sjuksköterskorna ansåg sig ofta bättre lämpade än t ex läkare att fatta 

beslut rörande en beslutsinkompetent person, då hon hade en helhetsbild av patienten och 

tyckte att hon bäst kunde förstå patientens önskningar. Sjuksköterskorna använde ett öppet 

sinne för att fånga upp patientens signaler och tolkade dessa mot bakgrund av sin egen bild av 

patientens situation, detta är något som stämmer väl överens med Kaséns (2002) alla fem 

antaganden om den vårdande relationen. Detta ställer stora krav på sjuksköterskornas förmåga 

att kunna tolka signaler och icke-verbal kommunikation eftersom det är det som ligger till 

grund för hur hon handlar (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud, Fagerberg, 2003). Att 

kunna tolka icke- verbal kommunikation är något som kan härledas till Kaséns (2002) 

antagande tre om den vårdande relationen. Sjuksköterskans strävan att förstå patientens 

nuvarande situation och bakgrund kan sättas i relation till antagande tre och fyra om den 

vårdande relationen. 
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Resultatet visar att framförallt de sjuksköterskor som valde att mata gjorde det på grund av att 

de annars skulle hamna i en allt för stor konflikt med sin egen moral. Att sjusköterskor ofta 

hamnar i konflikt med sin egen moral betonas också av Willard (1996). I dessa situationer blir 

det lättare för sjuksköterskan att hänvisa till göra gott principen än att respektera autonomi 

principen.  

Författarna ställer sig frågan om en demenssjuk person kan anses som en autonom person, 

med rätt att göra autonoma val. Tännsjö (2008) anger några centrala villkor för vad det 

innebär att vara en autonom människa. Tännsjö menar att en autonom människa har en 

föreställning om sig själv som fri, som inte styrs av naturkrafter eller röster. Man måste också 

ha en uppfattning om gränserna för våra fria val som sätts av omgivningen. Vi måste ha 

förmågan att förstå att en handling kan ge flera olika konsekvenser, och att värdera dessa 

möjliga konsekvenser. Dessa villkor har stora likheter med de fyra faktorer som Woods & 

Pratt (2004) anger som avgörande för att kunna fatta ett autonomt beslut. Utifrån dessa 

kriterier har vi svårt att se att en person med demenssjukdom kan anses vara en autonom 

människa och därmed kapabel att fatta ett autonomt beslut.  Därför läggs ett stort ansvar på 

sjuksköterskan att fatta beslut som ändå i någon mening överensstämmer med vad hon tror är 

patientens önskan. Resultatet visar att sjuksköterskan lägger stor vikt vid att försöka förstå 

patienten genom att ta reda på hur patienten tidigare levt sitt liv, vilka värderingar patienten 

har haft. Detta gör hon till stor del i samtal med anhöriga. Detta kan innebära en risk, eftersom 

personens livshistoria fortsätter även efter sjukdomsdebuten. Beslut som grundar sig på 

patientens tidigare uppfattningar innebär att man bortser från personens nuvarande identitet 

och verklighet (Small, Froggatt & Downs 2007). Om patientens vilja att inte äta kan förstås 

mot bakgrund av personens livshistoria kan sjuksköterskan lättare acceptera detta, men 

personens aktuella vilja är fortfarande okänd. Det kan också finnas en fara med att utgå från 

att en person med demenssjukdom är beslutsinkompetent hela tiden och i alla situationer 

eftersom personer med demenssjukdom kan ha stunder av klarhet som vi tidigare beskrivit i 

bakgrunden. Dessa stunder av klarhet som ofta uppstår i nära relationer bör sjuksköterskan i 

största möjliga mån försöka uppnå och tillvarata.   

Författarna anser att den utvidgade synen på autonomi borde vara praxis när beslut skall 

fattas och handlingar genomföras i omvårdnaden om personer med demenssjukdom. Att 

använda sig av det narrativa och omsorgsetiska synsättet innebär att autonomibegreppet kan 

bli meningsfullt också för dessa patienter. I arbetet med personer med demenssjukdom 
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behöver inte autonomibegreppet förstås som en given kapacitet som antingen finns eller inte 

finns. Målet är att främja harmoni genom en nära och varaktigt relation mellan vårdare och 

patient (Wilson, Clegg & Hardy, 2008). I beslutsfattandet bör tyngdpunkten flyttas från 

principer till en process som sker genom dialog och med förståelse för sammanhang och 

bakgrund för att få det individuella perspektivet (Harnett & Greaney, 2008). För att kunna 

göra detta krävs att patienten bjuds in till en fungerande vårdrelation där det unika hos varje 

patient är centralt, patienten känner tillit och där lidandet bekräftas och lindras (Kasén, 2002). 

 

9 Slutsats 

Resultatet har visat att sjuksköterskor kan agera och motivera sitt handlande på flera olika sätt 

när personer med demenssjukdom inte äter. Sjuksköterskor kan i dessa situationer välja att 

mata patienten, med mer eller mindre tvång eller att avstå från att mata. Vid beslutsfattande 

angående enteral nutrition agerar sjuksköterskorna också olika, vissa strider för sin syn på 

saken medan andra förhåller sig neutrala. Studien visar att sjuksköterskorna motiverar sina 

beslut utifrån generella vårdetiska principer, i synnerhet principerna autonomi och att göra 

gott. Sjuksköterskorna hänvisade också till yrkesetiska principer där det mest framträdande 

var att ge en god vård och att göra det bästa för patienten. Sjuksköterskorna motiverade också 

sina handlingar utifrån personliga värderingar och principer. Resultatet visar också att 

kulturen har betydelse för hur sjuksköterskor agerar. Detta gäller både den kultur man lever i 

och den kultur som råder i vårdkontexten. De allra flesta sjuksköterskor tog hänsyn till de 

anhörigas önskan. Sjuksköterskorna motiverade i hög utsträckning sitt handlande med att de 

har en unik kunskap och kännedom om patienten och därmed har mandat att besluta åt 

patienten. Resultatet visar att det finns en stor etisk osäkerhet bland sjuksköterskor, vilket 

leder till att sjusköterskorna ofta hamnar i konflikt med sig själva och får skuldkänslor över 

om de fattat rätt beslut eller inte. Författarna drar slutsatsen att för att kunna fatta beslut åt 

patienterna bör sjuksköterskor ha insikt i vårdrelationens potential då mycket handlar om att 

kunna tolka patientens signaler. Sjuksköterskorna behöver ha ett etiskt förhållningssätt som 

ger henne möjlighet att reflektera över olika handlingsalternativ och därmed kunna fatta ett 

välgrundat beslut. 
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10 Förslag till vidare studier 

Studien visar att sjuksköterskorna ofta hamnar i konflikt med sig själva och känner en 

osäkerhet för om de har handlat på ett korrekt sätt. Författarna anser det vore värdefullt att 

studera hur sjuksköterskor hanterar denna konflikt. Studien visar också att sjusköterskorna 

ofta har en dålig empirisk kunskap om för och nackdelar med enteral nutrition, författarna 

tycker det vore intressant att utforska vad detta grundar sig i. Studierna visar att enteral 

nutrition är något som är vanligt förkommande hos personer med demenssjukdom. Författarna 

anser att det behövs vidare forskning kring för och nackdelar med enteral nutrition i dessa 

situationer. Eftersom autonomibegreppet kan ses i ett vidare perspektiv än det traditionella 

tycker författarna att det vore givande med fortsatta studier för hur detta kan tillämpas inom 

demensvård.       
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