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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Vid palliativ vård i hemmet förändras tillvaron såväl för den sjuke som för de 

närstående. Den sjuke har ofta svårt att äta vanlig mat och kan behöva tillförsel av konstgjord 

näring. Närstående kan uppleva ett stort ansvar för den sjukes näringsintag när han eller hon 

vårdas hemma. Adekvat näringsintag är av betydelse för det fysiska välbefinnandet. Men vad 

vi äter påverkar också livskvalitet i social, kulturell och psykologisk bemärkelse. Tillgänglig 

forskning om hur det kan vara att leva med någon som är beroende av konstgjord näring i 

relation till svår sjukdom har i stor utsträckning ett biomedicinskt perspektiv och fokus på 

praktiskt handhavande och tekniska problem relaterade till näringsbehandlingen.  

Syfte: Att få ökad kunskap om närståendes erfarenheter av att ha delat vardagen med en 

partner som fått konstgjord näring i livets slutskede.  

Metod: Kvalitativ induktiv ansats med datainsamling genom öppna enskilda intervjuer. 

Datainsamling/databearbetning genomfördes med tolkande beskrivning. 

Resultat: I resultatet har tre övergripande teman och dess inneboende variationer 

identifierats; situationer kring mat och näring skapar delaktighet och utmanar; strävan efter 

vardaglighet genom måltider i en förändrad tillvaro; näring skapar förhandlingsutrymme med 

döden. Den konstgjorda näringen skapade en trygghet för de närstående, både som en 

försäkran om en fortsatt existens och genom den kontinuerliga kontakt med 

hemsjukvårdsteamet som näringsbehandlingen medförde. Personerna i studien beskrev 

positiva aspekter av att vara delaktiga i vården av den sjuke, men också känslor av maktlöshet 

och skuld inför att inte lyckas överskrida den sjukes svårigheter att äta och dricka. I den 

förändrade tillvaron kunde de närstående personerna finna det goda men de upplevde också 

ett främmandeskap inför sin sjuka partner. I situationen kunde näringsintaget utgöra ett 

existentiellt hot eller hopp. 

Slutsats och diskussion: Resultatet illustrerar hur komplex situationen att leva med en svårt 

sjuk partner som i livets slutskede har svårt att äta och behöver tillskott av konstgjord näring, 

kan upplevas. Personernas erfarenheter var varierande och det kan antas vara av betydelse att 

vårdpersonal har stor öppenhet för hur den förändrade vardagen upplevs för varje enskild 

närstående. En öppen och ömsesidig dialog kring ätsvårigheter och konstgjord näring kan vara 

av stor betydelse för de närståendes förmåga att hantera vardagen med den sjuke. 
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1 Inledning 

Hos de allra flesta av oss människor är vikten av att få i sig mat djupt rotad. Vid sjukdom kan 

det ofta vara svårt att äta, och behov av mat och näring kan behöva tillgodoses genom 

konstgjord näring. I mitt arbete som nutritionssjuksköterska på en dagvårdsavdelning möter 

jag dagligen patienter som lever med konstgjord näringsbehandling. De patienter jag vårdar är 

personer med olika former av kroniska mag-tarmsjukdomar, men också personer med 

kirurgiskt behandlad eller långt framskriden cancersjukdom. I min verksamhet finns inte 

möjlighet att erbjuda stöd till patienter och närstående, i hemmet. Det uppdraget vilar istället 

ofta på primärvården eller den palliativa vårdens avancerade hemsjukvård. Under mina möten 

med närstående, som ofta kretsar kring praktiska frågor runt näringsbehandlingen eller den 

sjukes behov och erfarenheter, har jag ofta funderat över vad det innebär i djupare mening, att 

leva i en gemensam tillvaro hemma med en partner som på grund av svår sjukdom inte längre 

kan försörja sig med vanlig mat. Att jag inte haft möjlighet att aktivt arbeta stödjande med 

närstående har jag ibland upplevt frustrerande, och det har fått mig att känna mig påtagligt 

otillräcklig i min roll som sjuksköterska. Detta har bidragit till mitt intresseför att söka 

kunskap om vad det kan innebära att vara i deras situation. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Palliativ vård och svårt sjuka personers svårigheter att äta 

Den palliativa vårdens målsättning är att alla patienter som önskar ska kunna få vårdas 

hemma. För patient och närstående innebär detta en stor omställning i vardagen, och för att 

den sjuke ska kunna vårdas hemma ställs ofta krav på att den närstående tar över vissa 

vårdande uppgifter samtidigt som ansvar för hem, familj, social samvaro och andra praktiska 

göromål, ökar. Allt mer vård bedrivs i hemmet, närstående kommer då att bli de som har det 

huvudsakliga ansvaret för vården (SOU, 2009).  

 Palliativ vård innebär en aktiv lindrande helhetsvård av patienter med livshotande 

sjukdom. Målet för palliativ vård är att ge högsta möjliga livskvalitet åt både patienten och de 

närstående. Palliativ vård skall tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. 

Vården kan i ett tidigt skede av sjukdom vara förenlig med livsförlängande 

behandlingsinsatser så som cytostatika och strålning (WHO, 2008). Patienter inom den 

palliativa vården har ofta svårt att äta vanlig mat. Såväl symtom som svår sjukdom och olika 
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behandlingsmetoder i form av exempelvis strålbehandling, cellgifter eller andra typer av 

läkemedel kan påverka aptiten och möjligheten att äta. Konstgjord näringstillförsel till svårt 

sjuka har visat sig kunna bidra till att minska antalet komplikationer och förbättra 

livskvaliteten hos flera grupper, till exempel personer med kronisk obstruktiv lungsjukdom, 

cancer eller hos äldre multisjuka. (Stratton, Green & Elia, 2003, Arends et al 2006, Sobotka et 

al 2009). I dag ges i allt större utsträckning konstgjord näringstillförsel till patienter inskrivna 

i palliativ vård, både på sjukhus och i hemmet. (Orrevall, Tiselman, Permert & Cederholm, 

2009, Skelly et al. 2002, Van Gossum, 2001). Den grundläggande principen för tillförsel av 

konstgjord näring är att om mag-tarmkanalen fungerar bör enteral (via tarmen) 

näringsbehandling väljas framför parenteral (intravenös) tillförsel. Tillgängligt svenskt 

material tyder dock på att patienter oftare får parenteral näringstillförsel (Orrevall, Tishelman, 

Permert & Cederholm, 2009). 

 Den konstgjorda näringens plats i palliativ vård för patienter med cancer diskuteras. 

Tillgänglig kunskap visar att det vid uttalad kakexi kan vara svårt att tillgodogöra sig näring. 

I sent palliativt skede kan det rent av vara belastande rent fysiologiskt för den sjuke (Tan & 

Fearon, 2008).  Det är viktigt att ställa näringsbehandling i relation till var i sjukdomsskedet 

patienten befinner sig, vilket betonas i Socialstyrelsens vägledning (2011) där det även lyfts 

att det finns begränsad forskning om näringsbehandling för patienter i palliativt skede.   

  

2.2 Erfarenheter av ätsvårigheter och konstgjord näring 

Närstående som vårdar både ger vård och samtidigt kan situationen vara sådan att de kan vara 

i behov av stöd (Andershed, 2006, Bee, Barnes & Luker 2008). Att vårda en familjemedlem 

kan innebära en hälsorisk med risk för depression och fysisk sjukdom. Närstående kan 

uppleva vårdandet som en börda (Proot et. al 2003, Andershed 2006).  Den sjukes aptitlöshet 

kan skapa stress för hela familjen. Närstående kan uppleva känslor av oro, ängslan, skuld och 

ilska när den sjuke förmår äta allt mindre, och känna stort ansvar för personens näringsintag, 

särskilt om han eller hon vårdas hemma (Reid, Mc Kenna, Fitzsimons & Mc Cance, 2009a). 

Konflikter kan uppstå kring den sjukes minskande matintag och vid måltider då de närstående 

försöker erbjuda anpassad mat och den sjuke avböjer (Mc Clement & Harlos, 2008, Reid, Mc 

Kenna, Fitzsimons&  Mc Cance, 2009b).  Närstående kan också uppleva större oro över den 

sjukes viktförlust än personen själv (Strasser, Binswanger, Cerny & Kesselring, 2007). Både 

närstående och partner kan uppleva situationen kaotisk i hemmet innan näringsbehandling 
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inleds (Orrevall, Tishelman, Herrington & Permert, 2003).  I en studie där närståendes sätt att 

hantera att den sjukes otillräckliga näringsintag, beskrev författarna hur de närstående istället 

för att fokusera på strategier för att hjälpa den sjuke att öka sitt näringsintag, försökte finna 

andra vårdande uppgifter som till exempel att hjälpa till med bad och munvård, eller att visa 

omsorg genom att tala minimalt om sina egna upplevelser av goda måltider (Mc Clement & 

Harlos, 2008).  

 Att få sondnäring tolereras ofta fysiskt väl och personer kan uppleva lättnad när de får 

sondnäring, eftersom pressen att behöva kämpa med att få i sig tillräckligt med mat kan 

upplevas minska. Det har emellertid också beskrivits att både patienter och deras närstående 

kan uppleva sondnäring som psykologiskt stressande (Roberge et al. 2000, Liley & 

Manthorpe, 2003). Upplevelser av att sondnäring dominerar livet finns beskrivet (Jordan et al. 

2006). Andra mindre positiva aspekter på sondnäring som beskrivits i litteraturen är 

upplevelser av försämrad nattsömn och saknad efter att kunna äta och dricka (Brotherton, 

Abbott & Aggett, 2006). I en studie där patienter intervjuats om sina erfarenheter av 

intravenösa näringsdropp, beskrevs näringsbehandlingen medföra positiva fysiska, psykiska 

och sociala aspekter, trots en samtidig upplevelse av att blir mer bunden av infusionen 

(Orrevall Tishelman, Herrington & Permert, 2005).   

 Forskning om par där en har dysfagi och/eller anorexi visar att situationen för närstående 

innebär stora förändringar när inte måltidsförberedelser, måltider eller livsmedelsval är som 

det var innan partnerns sjukdom. Detta kan medföra att närstående känner ett stort ansvar och 

ibland upplever sig vara ensamma med ansvaret (Johansson & Johansson, 2009, Locher et al. 

2010). 

 

2.3 Betydelse av mat och ätande   

Adekvat näringsintag är av betydelse för det fysiska välbefinnandet. Men vad vi äter påverkar 

också livskvalitet i social, kulturell och psykologisk bemärkelse (Barr & Schumacher, 2003). 

Flera sinnen är inblandade vid måltider. Ljud av matlagning kan ge påminnelser om 

matupplevelser. Doft, syn och smak är inblandade då maten ska intas och även dessa intryck 

väcker minnen. Vi firar högtider med mat och mat har en symbolisk koppling till kultur och 

religion såväl som minnen från människans liv (Lupton, 1994). Smaksinnet har ibland kallats 

det sociala sinnet eftersom människor ofta umgås över en måltid och att det därför är nära 

förknippat för människor (Ackerman, 1990). Svårigheter att tillgodose näringsbehovet 
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påverkar individen såväl fysiskt som psykiskt, socialt och existentiellt (Larsson, Hedelin & 

Athlin, 2007, Larsson, Hedelin & Athlin, 2003).  Aptit och förmåga att äta har beskrivits som 

några av de viktigaste aspekterna för patienters livskvalitet (Stepp & Pakiz, 2001). 

 Sammanfattningsvis är den palliativa vårdens syfte är att förbättra livskvaliteten och 

tillgodose behovet av vård och stöd, inte bara hos den som är svårt sjuk utan också hos de 

närstående (SOU 2001:6). Tillgänglig forskning med fokus på erfarenheter av näring i 

hemmet bygger övervägande på intervjuer där patienter och närstående intervjuats samtidigt. I 

Brotherton, Abbott, Hurley och Aggets studie (2007) där den sjuke och den närstående istället 

intervjuats separat visar att deras upplevelser skiljer sig från varandra, vilket talar för att 

individuella intervjuer skulle kunna bidra med kunskap. Tillgänglig forskning om hur det kan 

vara att leva med någon som är beroende av konstgjord näring i relation till svår sjukdom har i 

stor utsträckning ett biomedicinskt perspektiv, där fokus vilar på erfarenheter runt praktiskt 

handhavande och tekniska problem relaterade till näringsbehandlingen (Roberge et al. 2000, 

Jordan et al. 2006, Liley & Manthorpe, 2003). 

Det finns ett behov av vårdvetenskaplig forskning som utifrån ett mer existentiellt perspektiv 

belyser vad det kan innebära att dela vardagen med en partner som haft svårt att äta och fått 

konstgjord näringstillförsel i livets slutskede.  

 

3 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att få ökad kunskap om närståendes erfarenheter av att ha 

delat vardagen med en partner som levt med konstgjord näring i livets slutskede.  

 

4 Teoretisk utgångspunkt 

Vårdvetenskapen vilar på humanvetenskaplig grund. Inom ramen för ett vårdvetenskapligt 

perspektiv ses individen som en helhet av kropp, själ och värld. Varje människa ses som unik 

och med egna erfarenheter och upplevelser av hälsa, sjukdom och förståelse av vård 

(Dahlberg, Todres & Galvin, 2008, Dahlberg & Segesten, 2010, s. 128-131). Att betona ett 

helhetsperspektiv innebär också att närstående är en central del av patientens vardag. Sjukdom 

som drabbar en make/maka/sambo kan sägas innebära att både den gemensamma men också 

den närståendes egen tillvaro bryter samman och vardagen är plötsligt inte längre sig lik, utan 

kan upplevas främmande och svår att hantera. Både den närstående och den som är sjuk ska 
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då finna sig till rätta i en ny vardaglighet. (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 118-121). Dahlberg, 

Todres och Galvin (2008) menar att för att verka stödjande behöver vårdaren sätta sig in i den 

subjektiva upplevelsen av innebörden i det dagliga livet; människans livsvärld. Livsvärlden 

har flera dimensioner. Det förflutna ingår, likväl som nutid och framtid. Livsvärlden handlar 

om den levda världen som den ter sig och upplevs för varje enskild människa. Livsvärlden är 

självklar för människan och den är ständigt med oss, vi existerar genom den (Dahlberg, 

Dahlberg & Nyström, 2008, s. 129-131). Bengtsson (2001, s. 45) menar att utgångspunkten 

för all reflektion finns i bejakandet av livsvärlden. Dahlberg, Todres och Galvin (2008) 

betonar livsvärldens betydelse i vården, då livsvärldsperspektivet medför att existentiella delar 

av välbefinnande och den sårbara delen av människan synliggörs. Genom att öppet och 

nyfiket närma sig patienten och/eller hans eller hennes närstående, kan vårdaren skapa 

förutsättningar för ett ömsesidigt (intersubjektivt) möte, där utgångpunkten för vården är 

patientens och/ eller den närståendes egna erfarenheter av hälsa, sjukdom, livssituation och 

behov av vård och stöd, i det här fallet, i livets slutskede (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 

2008, s. 113). 

  I föreliggande arbete har det vårdvetenskapliga perspektiv som beskrivits ovan i första 

hand setts som ett sätt att beskriva en syn på patienter, närstående och vårdande som jag delar 

och som också är förenligt med den palliativa vårdens förhållningssätt. Det har också utgjort 

en tankeram för diskussion av resultatet.  

 

5 Metod 

I föreliggande arbete söks i enlighet med det vårdvetenskapliga perspektivet en 

förståelsebaserad kunskap om närståendes erfarenheter av att ha delat vardagen med en 

partner som levt med konstgjord näringstillförsel i livets slutskede, och därför har en 

kvalitativ ansats med datainsamling genom intervjuer valts (Kvale & Brinkman, 2009, s. 4). 

Datainsamling/databearbetning har genomförts med tolkande beskrivning enligt Thorne 

(2008, s. 126-208). Tolkande beskrivning är en induktiv metod eller ett förhållningssätt för att 

systematiskt studera kliniskt relevanta fenomen av intresse för den specifika kontexten från 

vilket frågeställningen härstammar. Målsättningen är att generera sammanhållna tolkade 

beskrivningar som tillför kliniskt relevant kunskap som är begriplig och applicerbar för de 

som arbetar i vården, i det här fallet inom den palliativa kontexten (Thorne, 2008, s. 35, 

Thorne, Kirkham & O´Flynn-Magee, 2004).  
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 Tolkande beskrivning grundar sig på utgångspunkten att människan är ett subjekt med 

unika erfarenheter som samspelar med och påverkas av sin omgivning. Detta inkluderar också 

forskningsprocessen, vilket innebär att forskaren och den person som intervjuas, tillsammans 

kommer att prägla de data som genereras (Thorne, 2008, s. 116). 

 Datainsamling och dataanalys har genomförts i en parallell och kontinuerlig process 

(konstant komparativt), där preliminära analyser av data genererat nya forskningsfrågor till 

kommande intervjuer (Thorne, 2008 s. 151). 

 

5.1 Urval 

Närstående (make/maka/sambo) till nio före detta (nu avlidna) patienter inskrivna i avancerad 

hemsjukvård på en hospiceklinik i en större svensk stad, inkluderades i studien. Valet att 

begränsa närstående till make/maka/sambo baserades på att det var den vardagliga 

erfarenheten av tillvaron tillsammans med den svårt sjuke som eftersöktes. 

Inkluderingen av närstående skedde konsekutivt och ändamålsenligt enligt följande 

inklusionskriterier: 

 Patienten hade avlidit 3-6 månader innan intervjutillfället 

 Patienten hade under den sista perioden i livet (kontinuerligt eller periodvis under 

livets sista tre månader) konstgjord näring (kosttillägg, sondnäring eller intravenöst 

näringsdropp)  

 Patienten hade vårdats helt eller periodvis i hemmet under de perioder då konstgjord 

näring varit aktuellt. 

 

Vid inkluderingen eftersträvades en spridning av den avlidna patients ålder och kön. Personer 

med språkliga hinder exkluderades av metodologiska skäl. Närstående identifierades genom 

att avlidna patienter söktes via den aktuella klinikens patientregister i samråd med biträdande 

chefssjuksköterska. Journalgranskning genomfördes avseende näringsbehandling och 

vårdhistoria, för att säkerställa att samtliga inklusionskriterier var uppfyllda. Närstående 

kontaktades via telefon för information och muntlig förfrågan om deltagande. Därefter 

skickades brev (bilaga 1) med information om studien och en inbjudan att delta, samt 

formulär för skriftligt samtycke (bilaga 2). Vid uppföljande telefonsamtal var det två personer 

som tackade nej till att delta. Av de intervjuade närstående bodde samtliga i lägenhet, ingen 

hade hemmavarande barn. Uppgifter om den avlidna partnern redovisas i tabell 1.  
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Tabell 1. Uppgifter om den avlidna partnern till de intervjuade närstående 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Erfarenhet av sondnäring tidigare än de tre sista tre månaderna 

 

5.2 Datainsamling 

Datainsamling skedde genom öppna, enskilda intervjuer, vid ett tillfälle. Ett vårdvetenskapligt 

perspektiv innebär en betoning av öppenheten och följsamheten för människors erfarenheter. 

Att vara öppen för en annan människas unikhet innebär att möta den andre så 

förutsättningslöst som möjligt. Öppenhet innebär att med en etiskt medveten nyfikenhet 

skaffa sig en bild av de närståendes erfarenheter (Thorne, 2008 s. 130). Under intervjuerna 

uppmanades de närstående att så konkret som möjligt berätta om sina erfarenheter av hur det 

har varit att dela vardagen med en partner som levt med konstgjord näringstillförsel under den 

sista tiden i livet. Uppföljande frågor som till exempel; ”Hur kände du inför”… ”Kan du 

berätta mera om”…, ställdes under intervjuerna för att ytterligare konkretisera 

beskrivningarna av de närståendes erfarenheter. En intervjuguide användes som stöd (bilaga 

3). 

 Närstående erbjöds möjligheten att genomföra intervjuerna i hemmet. dels för att minimera 

besvär för personerna, och dels med grundtanken att befinna sig i hemmet då intervjun 

genomfördes antogs kunna skapa trygghet och bidra till att minnen väcktes om den 

gemensamma tillvaron. Intervjuerna genomfördes i åtta fall i personernas hem. En person 

Namn och ålder Näringsdrycker Sondnäring Dropp Diagnos 

 

Anna 82 X   Malignt melanom 

Maria 62 X   Leukemi  

Thomas55 X   Malignt melanom 

Isac 89 X   Coloncancer 

John 68 X   Urinblåsecancer 

Simon 70 X  X Cancer i njure 

William 77 X X* X Cardiacancer  

Philip 73 X  X Ventrikelcancer 

Eva 60             X  ALS 
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valde att komma till sjukhuset och där utfördes intervjun i ett neutralt rum som inte var avsett 

för patientvård.  

 Intervjuerna varade mellan 50-115 minuter och lagrades på en Mp3-spelare. Materialet 

avidentifierades, transkriberades ordagrant och behandlades konfidentiellt. Transkribering av 

intervjuerna skedde av en professionell transkriberare. Även icke verbala ljud så som skratt, 

gråt och suckar skrevs ut.  

 

5.3 Analys av data 

De transkriberade intervjuerna analyserades med tolkande beskrivning. Tolkande beskrivning 

har inspirerats av de systematiska angreppssätt och utgångspunkter som kännetecknar 

etablerade metoder som fenomenologi, grundad teori och etnografi (Thorne 2008, s 26-29). 

Utgångspunkten är att göra rättvisa åt materialet genom att låta data styra valet av 

angreppssätt. Vid tolkande beskrivning eftersöks karaktäristiska teman och deras inneboende 

variationer som utmärker det studerade fenomenet (Thorne, 2004).  

 Analysen av data i föreliggande studie genomfördes stegvis. Det första steget innebar att 

läsa intervjuerna upprepade gånger för att få en känsla för helheten (Thorne, 2008, s. 148). I 

nästa steg valdes delar av texten ut som beskrev närståendes tankar och känslor om sina 

erfarenheter av att leva med den svårt sjuka partnern. Beskrivningar om de olika delarna 

formuleras och nedtecknades i vad som kan beskrivas som ”bred kodning”. Sönderdela 

materialet i alltför små beståndsdelar gör, menar Thorne att resultatet blir fragmentariskt och 

utan sammanhang (Thorne, Kirkham & Mc Donald-Emes, 1997). Under den här processen 

nedtecknades memos för att underlätta indelningen av materialet. Frågor ställdes sedan till 

texten, till exempel: ”Vad innehåller de närståendes erfarenheter av att ha delat vardagen med 

en partner som levt med konstgjord näringstillförsel i livets slutskede?” ”Vad har det inneburit 

för närstående?” ”Vad lär jag mig av detta?”(Thorne, 2008, s. 141-152, Thorne, Kirkham & 

Mac Donald-Emes, 1997). 

 Under den breda kodningen av materialet gjordes preliminära tolkningar som prövades 

med stöd av tidigare empirisk och teoretisk litteratur, samtidigt som ett öppet förhållningssätt 

eftersträvades för det fenomen som studerades. Den pendlande rörelsen mellan helhet och 

delar och mellan data och litteratur, gjorde så småningom att teman utkristalliserades, i vilka 

likheter och skillnader kunde identifieras som inneboende variationer (Thorne, 2008, s. 141-

152).  
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Analys och tolkningar av data diskuterades kontinuerligt med och granskades kritiskt av 

handledare.  

 

6 Etiska överväganden 

Forskning skall alltid bedrivas med respekt för den enskilde individens integritet och 

välbefinnande. Etiska frågeställningar i samband med studien, har beaktats i enlighet med 

Helsingforsdeklarationen och Medicinska forskningsrådets principer (World Medical 

Association Declaration of Helesinki, 2002). Stor vikt lades vid frivillighet och 

konfidentialitet (Beauchamp & Childress, 2009, s. 317). Materialet (ljudfilerna och 

intervjuutskrifterna) avidentifierades och förvaras så att endast författare och handledare har 

tillgång till dem. De deltagande individerna fick både muntlig och skriftlig information om 

frivilligheten att delta och att när som helst, utan att uppge någon förklaring, kunna bryta sitt 

deltagande i studien. 

 Att genomföra intervjuer med människor som är mitt i ett sorgearbete efter att ha förlorat 

en nära anhörig kräver ett stort mått av hänsyn och omsorg. Många frågor och tankar som 

väcks under intervjun kan medföra en stark laddning för intervjupersonen. En sådan situation 

kan medföra etiska konflikter när det till exempel gäller den kunskap forskaren önskar uppnå 

och den eventuella skada detta kan förorsaka de närstående, genom att samtalet kan komma 

att handla om frågor som väcker eller intensifierar känslor av sorg och förtvivlan (Beauchamp 

& Childress, 2009, s. 253, Kvale & Brinkman, 2009, s. 89). Den muntliga och skriftliga 

informationen med betonande av frivilligheten utgör också i någon mån ett skydd liksom den 

öppna forskningsansatsen, där personerna har möjlighet att själva välja vad de vill berätta 

under intervjuerna. Samtidigt, kan det emellertid också upplevas som positivt och ha en 

läkande kraft att som efterlevande få möjlighet att tala om sin partner och den gemensamma 

tillvaron under sjukdomens sista tid. En intervju kan vara berikande för intervjupersonen som 

kan nå nya insikter om situationen (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008, s. 84, Kvale & 

Brinkman, 2009, s. 48). De närstående som deltog i studien informerades om möjligheten att 

vid behov kontakta personalen vid hemsjukvårdsenheten, alternativt diakon eller sjukhuspräst 

för uppföljande samtal. Godkännande från Regionala Etikprövningsnämnden i Stockholm har 

inhämtats; dnr. 2011/19-13/1. 
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7 Resultat 

I resultatet av den här studien har tre övergripande teman och dess inneboende variationer 

kunnat identifieras; situationer kring mat och näring skapar delaktighet och utmanar; strävan 

efter vardaglighet genom måltider i en förändrad tillvaro; näring skapar förhandlingsutrymme 

med döden. Under varje tema presenteras variationerna som för tydlighets skull fått egna 

rubriker. I beskrivningarna har fingerade namn på studiedeltagarna och de svårt sjuka 

personerna använts för att förtydliga och ”personifiera” resultatet. 

 

7.1 Situationer kring mat och näring skapar delaktighet och utmanar  

Den förändrade vardagen och särskilt situationer som var relaterade till den sjukes svårigheter 

att äta både möjliggjorde för de närstående och krävde av dem att vara delaktiga i vårdandet. 

De intervjuade personerna hade i samtliga fall allt mer tagit över tillagandet av måltider; de 

hade energiberikat och anpassat maten när partnerns svårigheter att äta tilltog. Detta skedde 

ofta parallellt med ett engagemang kring att servera näringsdrycker och/eller koppla 

sondnäring och passa på intravenöst näringsdropp. Personerna beskrev mat och näring som 

något betydelsefullt både socialt och även som livsuppehållande. Delaktighet och att ta ansvar 

för den sjukes näringsintag kunde ses som betungande men också som ett ansvar man kunde 

leva upp till, och som medförde känslor av att kunna bidra på ett meningsfullt sätt. Över tid 

kunde det variera hur man såg på de känslor som den sjukes svårigheter att äta och som den 

konstgjorda näringstillförseln medförde.  

 

7.1.1 Konstgjord näringstillförsel ger trygghet  

I resultatet framkom att den konstgjorda näringstillförseln oavsett om den bestod av 

näringsdrycker, sondnäring eller intravenösa näringsdropp, kunde innebära en trygghet för 

närstående. Att laga mat till en svårt sjuk partner som åt allt mindre och blev allt magrare 

upplevdes som en stor stress.  Genom tillförsel av konstgjord näring upplevdes det 

omedelbara hotet avvärjt och den sjukes existens upplevdes därmed säkrad ännu en tid. 

Louise make Simon var cancersjuk; hon kämpade med att ordna mat och bjuda maken 

näringsdrycker. Makens smakupplevelse var förändrad och hon letade i affärer efter de 

särskilda livsmedel som maken önskade. Då näringsdroppet kom in i bilden blev ansvaret mer 

delat: ” Sedan blev det ju väldigt mycket sådan där näringsdryck och näringsdropp då så 
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småningom och då lyckades vi väl hålla honom över 60 hela tiden.” Näringsdroppet bromsade 

den viktminskning som pågick och som hustrun på olika sätt kämpat för att bromsa.  Hon 

kunde därmed vila i förvissningen om att näringsintaget var säkerställt. 

 Cancersjuka Philips hustru Irene beskrev hur hon trots att hon såg att maken knappast åt; 

fortsatte sina ansträngningar att laga mat till honom, och hon kämpade med att få honom att 

dricka näringsdrycker. När Philip väl fick näringsdropp innebar det för Irene att hon kunde 

känna en trygghet i att veta att Philip fick näring i sig: ”Men det var skönt när han fick 

sprutorna, för då vet man att han i alla fall fick näring för det fick han inte i och med att det 

var svårt att få i honom det där [näringsdryckerna].” 

 En annan form av trygghet som beskrevs av de intervjuade personerna var den 

kontinuerliga vårdkontakt med regelbundna besök från ett palliativt hemsjukvårdsteam som 

blev följden av att till exempel näringsdropp skulle administreras. Dessa besök beskrevs som 

en trygghet i en vardag som var främmande och svår att hantera, och de medförde också en 

avlastning av vårdansvaret för de närstående. 

 Hustrun Charlotte kände sig ansvarig för makens näringsintag under hans sjukdom. Maken 

hade cancer i ventrikeln; hans intag av mat och näringsdrycker minskade efter hand och han 

besvärades av illamående. Charlotte beskriver hur det var när maken fick näringsdropp i 

hemmet med stöd av hemsjukvårdsteamet:  

Jo, det funkade jättebra. Och det var väl det som var tryggheten för mig, att dom kom morgon och 

kväll, och dom ser ju hur han är och då kunde jag berätta att nu är det så här eller nu mådde han dåligt 

och nu har han bara fått upp, nu har han inte fått i sig någonting och idag hade det gått lite bättre och... 

Så det var så skönt att kunna prata med någon, att inte känna att jag var ensam ansvarig för honom, 

utan att jag kunde dela med mig. 

 

Bördan av ansvaret lättade när hemsjukvårdsteamet regelbundet kom för att administrera den 

sjuka partnerns näringsdropp. Vid besöken fanns utrymme för samtal, och att vårdpersonalen 

lyssnade till de närståendes erfarenheter beskrevs av personerna i studien som något mycket 

positivt i den främmande och osäkra tillvaro de befann sig. Därmed kunde de närstående 

känna sig delaktiga och ta ansvar i vården av den sjuke men samtidigt känna att de hade stöd.  

 

7.1.2 Praktiska sysslor skapar en känsla av att vara behövd 

Närstående beskrev hur de fick nya uppgifter då den sjuka partnern vårdades hemma. Ofta 

handlade det om att överta sysslor som den sjuke tidigare utfört men det kunde också handla 
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om helt nya uppgifter. Göromål kring de alltmer förändrade måltiderna eller praktiska bestyr 

runt den konstgjorda näringstillförseln beskrevs ofta ingående avseende de praktiska 

detaljerna.  Dessa praktiska uppgifter blev för de närstående ett sätt att vara behövd. För flera 

av de intervjuade personerna var det viktigt att ordna med mat och måltider även då den sjuke 

fick konstgjord näring. Personerna förlitade sig inte helt på den konstgjorda näringen.  

 Edvin hade alltid tyckt att mat och måltider var betydelsefullt, och det fortsatte han tycka 

under cancersjuka maken Isacs sjukdomsperiod. Det var hela tiden viktigt för Edvin att Isac 

fick i sig näring. Det blev Edvins uppgift att överblicka situationen och ha kontroll på intag av 

energi och vätska, och han initierade intag av näringsdrycker när han såg att det behövdes:  

Just det, det fick han näringsdrycker, och dom drack han faktiskt villigt för det var olika smaker. Jag 

vet inte om han hade någon speciell smak som han tyckte om, jag tror att päron gillade han, men... han 

drack dom och det gick bra. Han kunde häva i sig en sådan här näringsdryck. Och när jag sade till 

honom att nu har du ätit så dåligt att nu måste du faktiskt ta en näringsdryck också. Det hade jag alltid 

stående i kylskåpet.  

 

Personerna beskrev att ordna med den sjuke partnerns måltider som en viktig uppgift. Som 

närstående till den som var svårt sjuk blev de efterhand ansvariga för inköp och matlagning 

och de beskrev det som deras uppgift att se till att det fungerade även runt den konstgjorda 

näringstillförseln. De kände sig ansvariga och behövda för den uppgiften. Att vara behövd 

kunde upplevas bekräftande i en förändrad tillvaro där det var mycket annat som var bortom 

deras möjligheter att påverka.  

 Personerna i studien upplevde att deras agerande kring mat och måltider bidragit till att 

deras partner åt mer. De hade bidragit genom lägga upp maten fint eller genom att vara 

sällskap åt den sjuke under måltiderna. Personerna uppfattade också att deras bemödanden 

med att handla och laga viss typ av mat varit positivt för den sjuka partnern, liksom att de 

hjälpt till med den konstgjorda näringstillförseln genom att servera näringsdrycker, sköta 

sondnäring och kontrollera dropphastighet. 

 

7.1.3 Maktlöshet skapar känslor av skuld 

Även då den sjuka partnern hade konstgjord näring upplevde personerna i studien att det var 

svårt att se partnerns minskande aptit och krympande näringsintag. Känslor av hjälplöshet, 

skuld, ilska, och frustration framkom under intervjuerna. Situationen kring mat och 
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näringsdrycker kunde bli laddad; det blev tjat, gräl och irritation när personerna ville hjälpa 

sin partner att få i sig näring. 

 Ilska och frustration kring måltider beskrevs ofta kunna handla om de närståendes 

oförmåga att påverka situationen. För vissa av personerna var måltidssituationen ventilen där 

frustration kring den hopplösa situationen pyste ut. Personerna kunde se det som ett 

misslyckande när de försökte hjälpa men inte kunde locka partnern till att äta, och de kunde 

känna skuld över detta misslyckande men också skuld över att de pressade sin partner.  

Edvins make Isac var cancersjuk och Edvin försökte få maken att äta näringsriktig mat och att 

dricka näringsdrycker. Måltider hade tidigare i livet varit gemensamma glädjestunder. Edvin 

berättade hur frustrerande han upplevde situationen när makens matlust minskade och Edvin 

försökte locka Isac att äta mer:  

"Tack nu är det bra", "Ska du inte ta en liten..." Ja, du vet det här tjatet. Och det var jätte... det var 

jobbigt. Det var jättejobbigt faktiskt. Samtidigt som jag hade... jag ville och han väl ville men inte 

kunde. Det var frustration, det var ilska över att det inte gick så bra och dåligt samvete för att jag 

försökte. Tyvärr så var det så. 

 

Personerna i studien beskrev att det kunde uppkomma känslor av skuld både när man gick in 

aktivt i situationer kring mat och konstgjord näring och när de hade antagit en mer passiv roll. 

Roberts make Thomas hade malignt melanom med metastaser i lever, lungor och hjärna. Det 

var svårt att ta till sig allvaret i situationen tyckte Robert, men han gjorde försök att 

uppmuntra maken att äta och dricka:  

Ja, det gjorde jag [försökte uppmuntra till intag av mat och dryck].  Ja... Nej, livet kan vara väldigt 

grymt, alltså mot honom tycker jag. Jag såg inte alla de här sakerna, som jag har berättat för dig nu, 

då, utan det är ju som har kommit upp nu efteråt och då har man naturligtvis dåligt samvete att man 

inte gjorde mer eller... 

 

I sin ibland fruktlösa strävan efter att hjälpa den sjuke att få i sig näring beskrev flera av 

personerna i studien att de kände skuld över att de inte gjort vad de borde, att de inte varit  

”bra” närstående.  

 

7.2 Strävan efter vardaglighet genom måltider i en förändrad tillvaro 

I resultatet framkom att personerna strävade efter att försöka upprätthålla det vardagliga i en 

förändrad tillvaro. Efter hand inträdde en rad förändringar i det vardagliga livet; en del av 

dessa förändringar kunde närstående förlika sig med och finna ro i. Emellertid upplevdes 
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vissa förändringar som förluster. Personerna beskrev hur de i ett första skede ofta kämpade 

med att försöka berika maten med energirika livsmedel, servera små mål ofta osv. för att 

underlätta för den sjuke. När detta inte förslog sattes konstgjord näringsbehandling in. Att 

partnern fick konstgjord näring innebar en förändring och det kunde upplevas som en förlust; 

en kamp om att bevara det vanliga som de närstående förlorat. Förluster och förändringar 

kunde innebära känslor av sorg men personerna beskrev också erfarenheter av att kunna finna 

det goda i den förändrade tillvaron. I den förändrade tillvaron beskrev personerna också hur 

gamla vanor plötsligt blev ogiltiga och skapade en känsla av att den sjuke blivit främmande. 

De gemensamma måltiderna blev mindre glädje- och lustfyllda än tidigare. 

 

7.2.1 Finna det goda i en förändrad tillvaro  

Trots att sjukdom och den sjukes hotande existens innebar många förändringar beskrev 

personerna i studien att det fanns mycket glädje kvar och de kunde finna det goda i den 

förändrade tillvaron.  

 Konstgjord näring som till exempel näringsdropp kunde medföra begränsningar i vad paret 

kunde göra socialt. Det som fortfarande var möjligt kunde då upplevas som än mer 

betydelsefullt och bereda stor glädje. Fokus lades på det som kunde göras istället för det som 

inte kunde göras. Personerna berättade att de fann glädje då de gjorde sådant de önskade med 

närstående trots att det fanns hinder på vägen. Att äta på restaurang trots partnerns nedsatta 

aptit, förändrade utseende och otympliga rullstol, blev ett äventyr personerna kunde känna 

stolthet över att ha genomfört. Andra exempel på sådana situationer var att kunna äta 

tillsammans trots att den sjuke fick näring intravenöst och saknade aptit och trots att måltiden 

intogs på olika och mer ovanliga ställen i hemmet varefter den sjukes förflyttningsförmåga 

blev sämre. Det upplevdes positivt för personerna att de kunde finna sitt eget sätt att hantera 

förändringarna, att våga trotsa dem och att leva så vanligt som möjligt trots förändringarna.  

 Det blev för vissa av personerna betydelsefullt att kunna behålla någon del av de mat- och 

måltidsvanor paret haft i sitt friska liv tillsammans och något de tog fasta på och fann 

tillfredsställelse i. Även då det var lite partnern kunde äta och konstgjord näring var en del av 

den gemensamma tillvaron, förblev den gemensamma stunden kring en måltid central och 

viktig för de närstående.  

 I stället för att övervinna hinder kunde det också handla om att vara i stunden och njuta av 

den trots att den var förändrad. Samuels hustru Eva hade ALS. Hon fick allt svårare att utföra 
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kökssysslor och sväljförmågan försämrades. Efter en tid fick hon sondnäring. Samuel 

berättade om förändringar kring deras måltider som trots förändringarna ändå upplevdes 

positiva; det fanns glädje i att förbereda och äta mat trots att det inte var sig likt:   

Det var ju också en tid, den enda glädjen hon hade på sätt livet. På mornarna vi hade ätit frukost så 

frågade vi vad ska vi äta ikväll och så planerade vi för det. Vi har alltid tyckt om att laga mat och fick 

ju då... fixa med det med glädje givetvis och hon försökte vara med i köket och hacka lök så länge det 

gick och... Jag försökte göra mysiga kväller med trerättersmiddagar för oss själva. (…)... ja... Jag 

lagade maten, det var väldigt fint på något sätt, det skapade lite fest...  

 

Trots en tillvaro i ständig förändring som präglades av tilltagande förluster, var det 

fortfarande möjligt att finna mycket gott och kärleksfullt i den gemensamma vardagen. 

 

7.2.2 Den förändrade tillvaron skapar en känsla av att inte längre känna sin partner 

Personerna i studien beskrev upplevelser av hur vanorna i det dagliga livet på olika sätt 

förändrades. Paren hade tidigare delat många måltider. Förutsättningarna för att fortsätta göra 

det förändrades med tiden eller existerade så småningom inte alls, då den sjukes näringsintag i 

vissa fall skedde på ett helt annat sätt, till exempel genom näringsdropp. Vanorna i det dagliga 

livet var ofta integrerade i synen på och det sätt personerna tidigare känt den sjuke partnern 

som person. För de närstående som kände sin partners vanor väl kunde en känsla av 

främmandeskap inför den andre uppstå när de välkända vanorna förändrades. När den sjuke 

hade svårt att svälja, saknade aptit eller förändrade sina smakpreferenser beskrev personerna 

att de haft en känsla av att de inte längre var de två vanliga individerna som åt tillsammans i 

en gemenskap kring måltiden. När en del av näringen efterhand tillfördes från konstgjord 

näring luckrades de vanliga välkända rutinerna upp och den sjukes nya vanor blev främmande 

och exkluderade den närstående. 

 Att tillvaron ruckades på grund av näringsdropp och sondnäring beskrevs som lättare att 

anpassa sig till än att partners vanor relaterade till mat och dryck förändrades. Dessa 

förändringar kunde för vissa av personerna upplevas obegripliga och de skapade en känsla av 

främmandeskap inför sin partner. Charlotte beskrev det som om William blivit annan person 

och mindes precis när det började. Hon berättade om när han kom hem efter en 

sjukhusvistelse:  

Det var inte samma William som kom hem, om jag säger, utan han var förändrad på alla möjliga sätt. 

Han har ju alltid druckit mycket kaffe, nu skulle han dricka te fick han för sig, och så skulle det inte 
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vara vanliga kryddor, utan då skulle han gå och köpa en massa konstiga kryddor med thaimat och alla 

möjliga kinesiskt... ja allt sånt där som jag inte är van vid ha hemma och inte var så intresserad av 

heller.  

 

Förändringar av smakupplevelse och val av andra livsmedel kunde vara svårt att förstå för de 

närstående. Det kunde kännas splittrande när de invanda rutiner kring ätande som var 

förknippade t.ex. med vissa veckodagar ändrades för att den sjuka partnern inte längre ville 

delta i just den rutinen, eller att en person som tidigare ätit nyttigt plötsligt ville ha onyttig 

mat. Flera av personerna talade om det svåra i att förstå vad sjukdomen gjorde med partnern 

och att de hade velat ha mer kunskap om varför vanorna förändrades.  

 

7.3  Näring skapar förhandlingsutrymme med döden 

Ett förändrat näringsintag kunde ses som ett hot mot existensen och näringstillförseln blev 

därmed en möjlighet att förhandla med döden. Personerna i studien beskrev hur de såg varje 

tillfälle då den sjuke fick näring i sig som ett sätt att skjuta fram den förestående döden och få 

ytterligare lite tid tillsammans.  

 

7.3.1 Näringsintaget som existentiellt hot eller hopp  

Personerna beskrev att de såg den sjukes näringsproblem och behov av konstgjord näring 

både som ett mått på sjukdomens fortskridande och som en insikt om att avståendet till döden 

krympte allt mer. Den konstgjorda näringen blev en markör för partnerns försämring. Medan 

andra tecken på sjukdomens progression kunde vara svåra att förstå och riktigt känna igen, var 

svårigheten att äta och bristen på näringstillförsel lätt att identifiera, och de närstående gjorde 

sina egna antaganden kring den sjukes förväntade överlevnadstid utifrån detta. Edvin 

berättade om när det blev allt svårare för cancersjuka maken Isac att äta och hur varje tugga 

gladde Edvin då det gav ett hopp om att det förestående avskedet kunde skjutas en liten aning 

framåt:  

Alltså, varje tugga han fick i sig var ju en liten seger för... världen krympte för honom och världen 

krympte för mig, och kunde jag få i honom lite grand, så... alltså vi fick anpassa oss helt enkelt. Tre 

tuggor var bättre än ingen tugga. Så var det faktiskt. Och sedan drack han ju trots allt... (….) Och jag 

visste ju vart det barkade men inte när, och så länge som man kan äta så länge finns det ju hopp i alla 

fall, så att... När han inte kunde äta längre, då släcktes ju det hoppet också, tyvärr.  
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Personerna beskrev att trots att de var fullt införstådda med diagnos, prognos och i vilket 

skede partnern befann sig, fanns ett hopp kvar ända tills han eller hon tog de sista tuggorna.  

Mängden uppäten mat översattes i tid och ingav hopp om att det kanske kunde ge ytterligare 

ett par dagar tillsammans.  

Den starka önskan att få den sjuke att äta lite mer var ofta förknippad med personernas 

egen ångest inför att förlora sin livspartner. Den sjuka partnerns förmåga och önskan att äta 

sattes av personerna i studien inte sällan i samband med viljan att leva vidare eller att få 

avsluta sitt liv. Att kämpa med näringsintaget blev ett vapen mot döden för de närstående.  

 

8 Diskussion 

I resultatet framkom att leva med en svårt sjuk partner som haft konstgjord näringstillförsel i 

livets slutskede innebar att den vardagliga tillvaron upplevdes förändrad och främmande på 

många sätt. I det omkullkastade liv sjukdomen innebar då förändringar och förluster avlöste 

varandra, strävade närstående efter vardaglighet. Mat och måltider var viktiga rutiner och när 

detta inte fungerade som tidigare försökte personerna finna sätt att leva med detta i den nya 

gemensamma vardagen med den sjuka partnern.  

 Personerna beskrev att de känt ilska gentemot den sjuke. Att uppleva ilska och oro 

gentemot en svårt sjuk person som står en nära finns beskrivet i tidigare studier (Reid et al. 

2009a). Det är rimligt att anta att man som närstående i många situationer strävar efter att vara 

en ”bra” närstående. Att känna sig arg på sin döende partner kan ge skuldkänslor, och att vara 

arg på den som är döende är sannolikt för de flesta inte ett önskvärt beteende och hör inte till 

bilden av hur man ska vara. Det är intressant att fundera över vad som skapar dessa 

antaganden/värderingar och det väcker frågor kring hur vårdpersonalen kan stödja de 

närstående för att de ska känna sig ”bra” eller ”bra nog”, och för att känslor av maktlöshet ska 

vändas till känslor av att räcka till i större utsträckning. Personerna i studien gav uttryck för 

maktlöshet som skapande skuldkänslor. En central innebörd i vårdlidande är maktlöshet 

speciellt beroende finns i en vårdrelation eftersom den sjuke är utsatt. (Dahlberg och Segesten 

2010, s. 215-219).  Det kan därmed ses som ett beroende även för närstående som är i en 

sårbar situation, då de önskar hjälp för sin sjuke partner och upplever maktlöshet i det 

vardagliga livet. Att som vårdpersonal finnas tillgänglig för samtal och öppet och engagerat 

inbjuda den närstående att berätta om sina erfarenheter kan skapa en ömsesidighet (Dahlberg 

& Segesten, 2010, s. 154-156) som stärker och bekräftar den närstående i sin strävan efter att 
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bistå den sjuke. Denna bekräftelse kan medföra att de närstående känner sig stärkta i att lita 

till sin egen kraft och förmåga inför den svåra uppgift de har och det kan skapa en känsla av 

att deras erfarenheter är viktig kunskap i vården. Ternestedt, Andershed, Eriksson och 

Johnsson (2002) understryker att närstående har ett behov av att bli sedda; att känna att någon 

lyssnar på just deras beskrivning av vardagen, och att lyssnande och engagerad vårdpersonal, 

är betydelsefullt för närståendes upplevelser av situationen. Även andra studier visar på 

liknande sätt att mötet med vårdpersonalen har stor betydelse för närstående (Linderholm & 

Friedrichsen, 2010, Andershed & Ternestedt, 2000).  

 Strävan efter att försöka vara en "bra” partner kan antas vara sprungen ur önskan att 

försöka upprätta någon form av ny vardaglighet i en tillvaro som brutit samman i och med 

partnerns sjukdom, och de närstående försökte hitta sitt sätt att vara i den förändrade tillvaron. 

Närstående behöver få stöd i att växa in i den nya situation som en svårt sjuk partners sista tid 

i livet kan innebära. Paralleller kan dras till Swansons (1991, 1993) vårdteori, där en av 

dimensionerna beskrivs som ”enabling” (möjliggörande), vilket innebär att som vårdpersonal 

på olika sätt underlätta personens (i det här fallet de närståendes) passager genom livets 

övergångar och vid okända händelser; att vara tillåtande gentemot den andres känslor är ett 

sätt att möjliggöra personlig växt (Swanson 1991, Swanson 1993). Resonemanget kan också 

appliceras på situationer då de närstående är vårdare åt sin sjuka partner och för partnern 

därmed blir den som möjliggör. Detta är även överensstämmande med att närstående kan vara 

en betydelsefull faktor för att den sjuke ska uppleva välbefinnande så som Dahlberg & 

Segesten (2010, s. 121) beskriver det.   

Resultat visar att konstgjord näring kunde innebära en trygghet för de närstående, vilket 

ligger i linje med Orrevall et al. (2005) studie, i vilken de lyfter fram den lättnad som kunde 

upplevas av närstående då näringsdropp gavs i hemmet, och att det, precis som i föreliggande 

studie upplevdes positivt att ett palliativt hemsjukvårdsteam besökte hemmet. En ny aspekt 

som framkommer i resultatet av den här studien är emellertid att i situationen med konstgjord 

näring i hemmet och kontakt med sjukvårdspersonal har närstående många tankar och känslor 

kring situationen. Näringen som kunde ses givande liv är förknippad med den förestående 

döden. Mat och ätande kunde vara viktigt hela livet med en svårt sjuk partner och tankar kring 

detta relaterade till den hotade existensen. Närstående som levde med svårt sjuk partner kan 

sägas var på väg mot en ensamhet. Ensamhet kan upplevas svår när den viktiga andra inte är 

närvarande och bidrar med sitt relationella sammanhang (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 90). 
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För de närstående utgjorde den sjukes alltmer avtagande intag av näring ett krympande 

avstånd mot en ensam tillvaro.  En annan aspekt av ensamhet kan sägas vara att uppleva 

ensamhet när man är tillsammans med andra (Dahlberg & Segesten, 2010, s 90-101). I 

resultatet av studien framkom att närstående kunde uppleva främmandeskap då den sjukes 

vanor kring mat och ätande förändrades till att vara obekanta. Ensamhet och gemenskap är 

komplext förbundna med varandra. När gemenskapen och samexistensen med den sjuke 

förändrades upplevdes främmandeskap och detta kan antas ha drag av vara ensam i en 

tvåsamhet. Den existentiella dimension av ätsvårigheter som framkommer i den här studien 

har beskrivits i liten utsträckning i tidigare litteratur. Insikten om att frågor kring mat och 

näring har en genomgripande betydelse både för att det skapar rutiner och präglar sociala 

sammanhang, och därmed också när den ena parten inte längre förmår äta eller dricka som 

vanligt, på ett dramatiskt sätt förändrar villkoren för den gemensamma tillvaron, är viktig att 

bära med sig som vårdpersonal i mötet med närstående.  

I beskrivningarna framkommer att närstående kunde finna det goda i en förändrad tillvaro 

och att de kunde finna sätt att leva gott med de förändringar och förluster som partnerns 

ätsvårigheter och konstgjorda näring innebar. I vissa stunder var den konstgjorda näringen 

inte något som medförde bekymmer. Det kan antas ha att göra med att hitta ett sätt att förhålla 

sig till de förändringar som fanns i den nya vardagen, och det skulle kunna antas att 

närstående stundtals fann sig tillrätta i den förändrade tillvaron. Förmågan att förhålla sig till 

situationen medförde att de kunde känna sig trygga med de förändringar som uppstod i 

samband med den sjuka partnerns svårigheter att äta och med ett liv där den sjukes 

konstgjorda näring i vissa fall ersatt gemenskap kring måltider med ensamhet för de 

närstående. Att närstående kunde finna det goda i den förändrade tillvaron och även se sina 

praktiska insatser kring näring som att vara behövd, kan ses som positiva aspekter. Att det kan 

upplevas positivt att vårda en svårt sjuk närstående i hemmet överensstämmer med resultatet i 

Hudsons (2005) studie. Där var dock inte fokus på erfarenheter av en partner med konstgjord 

näring i första hand. Enligt Dahlberg & Segesten (s. 264-269, 2010) handlar mening om 

personens egen hållning till livet. När partnern är sjuk påminns personerna om livets sårbarhet 

och ändlighet och kan behöva tid att vänja sig vid situationen. Att inte förstå vad som sker kan 

ses som vårdlidande (Dahlberg & Segesten s. 216-217, 2010). Adekvat information kan 

underlätta för att personerna inte ska uppleva situationen som skrämmande och för att 

underlätta för personerna att finna mening i den förändrade vardagen. 
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Syftet med studien var att beskriva erfarenheter av en vardag där konstgjord 

näringstillförsel ingick. Personernas beskrivningar kom emellertid att ha mer fokus på den 

sjukes svårigheter att äta och på det betydelsefulla runt mat och ätande i deras gemensamma 

vardag. En dimension av livsvärlden är det förflutna och att närstående var påverkade av hur 

paret haft det kring mat och ätande genom livet, det var något de bar med sig och som 

påverkade hur de upplevde den nya situationen (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008, s.129-

131). I nuet då konstgjord näringstillförsel fanns i parets vardag var det ändå centralt med den 

vanliga maten som innebar många traditioner och vanor för närstående och hade social 

betydelse. På liknande sätt menar Ackerman (1990) att smaksinnet kan ses som det sociala 

sinnet och därmed har det stor betydelse för människan. Närstående kämpade för att 

upprätthålla detta, eller sörjde att det förlorades, mer än att fokusera på den konstgjorda 

näringen som fanns i hemmet. En ytterligare dimension av livsvärlden är framtiden 

(Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008, s. 129-131) och det var en begränsad tid med 

konstgjord näring för den döende partnern, eventuellt påverkade de närstående.  Ett antagande 

kan vara att de närstående personerna i studien inte i första hand var fokuserade på den 

konstgjorda näringen när framtiden var oviss och den gemensamma tillvaron med partnern 

hotade upphöra. En helt annan reaktion kunde å andra sidan vara att de lade mycket stor vikt 

vid mat och näring som det livsuppehållande eftersom de hade en önskan om att i någon mån 

kunna skjuta upp den annalkande döden.   

 Det kunde medföra ångest för närstående när den sjuke inte ville ha mat eller kosttillägg. 

Det framkom under intervjuerna att personerna saknat kunskap om den döende kroppen och 

förmågan att tillgodogöra sig näring under livets allra sista tid. Vårdpersonal har en viktig 

uppgift i att hjälpa närstående att förstå vad som är normalt i döende processen, och att det 

inte ens är önskvärt alla gånger att försöka öka intag av mat och konstgjord näring.  

 Människor samtalar ofta om mat i det friska livet det är rimligt att tro att en viktig uppgift 

för vårdpersonal i den palliativa vården kan vara att öppna för samtal om mat, ätsvårigheter 

och konstgjord näring med fokus på hur upplevelsen är för närstående och patient för att få 

ökad förståelse om deras livsvärld. 

 

8.1 Metoddiskussion 

En viktig förutsättning för att resultatet av en kvalitativ studie ska kunna sägas trovärdigt i 

relation till det fenomen som studerats är att urvalet representerar den grupp eller det vars 
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perspektiv man avser att belysa (Thorne, 2008, s. 228-229). I studien inkluderades 

övervägande närstående vars partner haft cancer, vilket ganska väl återspeglar verkligheten på 

svenska palliativa enheter (Strang, s. 165, 2008). Studiedeltagarnas ålder var emellertid högre 

än förväntat. Det är möjligt att en större spridning avseende ålder och diagnoser skulle ha 

kunnat medföra större variationer i resultatet. En annan begränsning kan sägas vara att alla 

deltagare i studien är personer med svenska som modersmål. Det finns därmed grupper som 

inte är representerade i studien.  

 Trovärdighet i resultatet uppnås också genom att tydliggöra analysprocessen för läsaren 

(Morse, 1994, Thorne, 2008, s. 224-225). Det har varit min strävan att uppnå tydlighet i 

beskrivningen av tillvägagångssättet under analysen. Jag har också använt citat för att uppnå 

större transparens och ge ytterligare möjlighet för läsaren att bedöma graden av trovärdighet i 

resultatet. Noggrannhet i och kontinuerliga diskussioner med kritisk granskning av 

forskningsprocessens olika steg tillsammans med erfarna forskare, i det här fallet handledare, 

är av stor betydelse för att säkerställa studiers kvalitet (Morse, 2002, Thorne, 2008, s. 157).  

Det kan inte uteslutas att min förförståelse genom min erfarenhet som nutritionssjuksköterska 

påverkat analysen av data. Att få hjälp att ta ett steg tillbaka under intervjuprocessen eller i 

analysarbetet, och föra diskussioner med handledare har varit betydelsefullt både för resultatet 

av studien och för det egna lärandet. 

 Det kan ses som en svaghet att intervjupersonerna endast fått komma till tals vid ett tillfälle 

Vid upprepade intervjuer byggs ett förtroende och man kan närma sig det som studeras med 

ett större djup samt fånga variationer över tid (Milberg, Streng, Carlsson, & Borjesson, 2003). 

Emellertid är uppfattningen att studiedeltagarna förmedlat rika beskrivningar och genererat ett 

datamaterial som gjort syftet med studien möjligt att besvara.  

 Utgångspunkten för en studie genomförd med tolkande beskrivning är att den ska generera 

kunskap som är användbar för vårdpersonal i den kliniska kontext där fenomenet är situerat 

(Thorne, 2008, s. 35). Det är min uppfattning att den här studien har bidragit med en ökad 

förståelse för hur vardagen tillsammans med en svårt sjuk partner som inte längre kan försörja 

sig med vanligt mat, kan te sig. Detta är kunskap som kan anses vara av betydelse för 

vårdpersonal som arbetar i den palliativa vården, för att de ska kunna ge närstående det stöd 

de behöver i att både vara vårdare och att hantera de emotionella och psykosociala svårigheter 

som uppstår i samband med partnerns ätsvårigheter och konstgjord näring i hemmet.  
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8.2 Slutsats och betydelse för vården 

Resultatet av den här studien illustrerar hur komplex situationen att leva med en svårt sjuk 

partner som i livets slutskede har svårt att äta och behöver tillskott av konstgjord näring, kan 

upplevas. Personernas erfarenheter var varierande och det kan antas vara av betydelse att 

vårdpersonal som möter närstående i sådana här situationer har stor öppenhet för hur den 

förändrade vardagen upplevs för varje enskild närstående.  

Närstående kan ha behov av att tala om den sjuka partnerns ätsvårigheter och de tankar och 

frågor som uppstår både praktiskt men också kring den förändrade gemensamma tillvaron. 

Ökad kunskap kan bidra till att närstående blir tryggare i situationen. Sjuksköterskan har i sin 

profession en pedagogisk uppgift att förmedla kunskap till patienter och närstående. En öppen 

och ömsesidig dialog kring ätsvårigheter och konstgjord näring kan vara av stor betydelse för 

de närståendes förmåga att hantera vardagen med den sjuke.  

 Den här studien har haft fokus på att söka kunskap om de närståendes perspektiv. Det vore 

naturligtvis av stort intresse att också studera hur de svårt sjuka personerna själva upplever 

svårigheter att äta och att vara beroende av konstgjord näringstillförsel i livets slutskede för 

att utveckla stödjande insatser.  
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10 Bilaga 1, Inbjudan att delta i forskningsprojektet 

 

Inbjudan att delta i forskningsprojektet om: 

 

Närståendes erfarenheter av att ha delat vardagen med en svårt sjuk partner som levt 

med artificiell näringstillförsel i livets slutskede 
 

Det här brevet vänder sig till dig som haft en make, maka eller sambo som vårdats vid Hospicekliniken på Ersta 

sjukhus. 

 

Inom den palliativa vården (vård i livets slutskede) finns en strävan att förbättra livskvaliteten inte bara för den 

som är svårt sjuk, utan också för de närstående. Det här forskningsprojektet handlar om hur det kan vara att leva 

i en gemensam tillvaro med en svårt sjuk livskamrat som på grund av sin sjukdom har svårt att få i sig tillräckligt 

med näring genom vanlig mat, och därför fått behöver konstgjord näringstillförsel under den sista tiden av livet.  

 

För att kunna utveckla stödet till närstående behövs mer kunskap om hur situationer som beskrivs ovan, kan 

upplevas. Dina erfarenheter skulle vara av stor betydelse för det här forskningsprojektet och vi undrar därför om 

du är intresserad av att delta i en intervju, vid ett tillfälle under den närmaste tiden? 

 

Intervjun sker i form av ett samtal som beräknas ta mellan ca 40 - 90 minuter. Om du tycker att det går bra, 

genomför vi gärna intervjun hemma hos dig. I annat fall görs en överenskommelse om en plats som du själv 

tycker är lämplig.  

 

Intervjun genomförs av Viktoria Wallin som är legitimerad sjuksköterska och arbetar på nutritionsmottagningen 

på Ersta sjukhus. Projektet genomförs under handledning av lektor och fil dr. Eva Elmberger, verksam vid Ersta 

Sköndal högskola, institutionen för vårdvetenskap och med dr. Cecilia Håkanson som är verksam som forskare 

vid Enheten för forskning i palliativ vård, också på Ersta Sköndal Högskola.  

Givet att du tycker att det går bra, spelas intervjun in på en mp3-spelare för att senare ordagrant skrivas om till 

text. Redovisning av materialet kommer att ske på ett sätt som förhindrar att identifiering av dig eller din 

livskamrat är möjlig.  

 

Din medverkan är naturligtvis helt frivillig och du kan när som helst och utan att lämna närmare förklaring välja 

att avbryta din medverkan, utan att det på något sätt påverkar dig. 

 

Några dagar efter att du fått det här brevet kommer du att bli kontaktad av Viktoria Wallin per telefon. Om du 

innan det har några frågor kring forskningsprojektet är du varmt välkommen att kontakta Viktoria (tel. 070-7 98 

38 07), eller Cecilia Håkanson (tel. 08-55 50 51 26 ).  

 

 

Vänliga hälsningar 

 

Viktoria Wallin   Georg Engel 

Leg sjuksköterska  Överläkare/Verksamhetschef 

Nutritionsmottagningen  Hospicekliniken 

Ersta sjukhus   Ersta sjukhus 

 

 

 

Eva Elmberger    Cecilia Håkanson 

Fil dr. lektor   Med dr. vik. lektor 

Inst. För vårdvetenskap  Inst. för vårdvetenskap/ 

Ersta Sköndal högskola  Enheten för forskning i palliativ vård  
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11  Bilaga 2, Samtycke 

 

 

Samtycke till att: 

Delta i studien: Närståendes erfarenheter av att ha delat vardagen med en svårt sjuk partner som levt 

med artificiell näringstillförsel i livets slutskede 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om ovanstående studie och samtycker till att delta. Jag är medveten 

om att mitt deltagande i studien är helt frivilligt, och att jag när som helst och utan närmare förklaring kan 

avbryta mitt deltagande utan att det påverkar mig på något sätt. 

 

Registreras i enlighet med personuppgiftslagen, PuL 

Jag samtycker också till att de personuppgifter som angivits i studieinformationen registreras i enlighet med 

personuppgiftslagen (PuL).  

 

Efter skriftlig begäran kan, ett registerutdrag med de personuppgifter som registrerats lämnas ut till mig.  

 

 

Ort och datum 

 

 

…………………………………………………….. 

 

 

Namnunderskrift 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

Namnförtydligande 

 

 

…………………………………………………………………………………….. 
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12 Bilaga 3, Intervjuguide 

 

Skulle du kunna berätta lite för mig om hur livet var under de sista månaderna i xx liv? 

Kan du berätta lite om hur det var när det började bli svårt för xx att äta? 

Kan du berätta om någon situation där xx svårigheter att äta hade betydelse i vardagen? 

Kan du berätta om någon situation där xx näringstillförsel hade betydelse i vardagen? 

Hur var det för dig under den här tiden? 

Hur påverkades din tillvaro av att xx inte kunde äta/fick xx  tillförsel? 

Hur påverkades er gemensamma tillvaro av att xx inte kunde äta/behövde xx tillförsel? 

Vad fick du för stöd av vårdpersonalen under den här tiden? Berätta! 

Var det någon typ av stöd eller hjälp som du upplevde att du saknade i relation till xx 

svårigheter att äta/det som hade med matsituationen/tillförseln av näring, att göra? Berätta! 

Om du skulle ge råd till en annan person som befann sig i samma situation som du gjorde då, 

vad skulle du säga? 

 

Uppföljningsfrågor  att använda 

Berätta mera! 

Vad hände sedan? 

Vad fick du för tankar? 

Hur upplevde du det? 

Hur hanterade du situationen? 

Vad gjorde du? 

Hur tänkte du? 

Hur kände du inför..? 

 

 

 

 

 

 

Den intervju som kommer att genomföras karaktäriseras av öppenhet inför de 

närståendes levda erfarenheter. Det innebär att intervjuguiden ses som ett stöd att 

formulera öppna frågeställningar för att föra intervjun framåt. 


