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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund Palliativ vård är en aktiv helhetsvård för patienter med obotbar, symtomgivande 
sjukdom och med begränsad, förväntad överlevnad. Mot bakgrund av att gemensamma riktlinjer 
saknas för palliativ nutrition i Sverige är det angeläget att undersöka hur dietistens roll och arbete 
ser ut inom den palliativa vården idag. Vår förhoppning med denna studie är att den ska bidra till att 
öka kunskapen om hur dietister inom palliativ vård i Sverige arbetar och upplever sitt arbete. 
Syfte Syftet med studien var att undersöka hur dietister inom palliativ vård i Sverige beskriver och 
upplever sitt arbete och sin yrkesroll i relation till organisation och de behov som föreligger hos 
patienter och anhöriga. 
Metod Nio kvalitativa intervjuer genomfördes med dietister som arbetar inom palliativ vård. Till 
hjälp vid intervjun användes en frågeguide bestående av en strukturerad och en halvstrukturerad del. 
Samtliga intervjuer spelades in och den halvstrukturerade delen transkriberades sedan ordagrant. 
Insamlade data analyserades med hjälp av Microsoft Word, Microsoft Excel samt kvalitativ 
innehållsanalys. 
Resultat Ingen av dietisterna hade någon utbildning i palliativ vård. Sju av dietisterna ingick i ett 
palliativt team. Teamarbete ansågs vara viktigt för den palliativa patienten. Dietisten hade inte alltid 
en självklar roll i teamet och kraven på dietist upplevdes vara höga. Dietisterna ansåg sig vara en 
viktig resurs för patienten. Det upplevdes vara psykiskt jobbigt att arbeta med människor som är 
döende och nutritionsbedömningen upplevdes vara komplicerad. Det betonades att arbetet till stor 
del även handlade om att finnas till stöd och kunna hjälpa anhöriga. Dietisterna önskade att de 
kunde göra mer för patienten, till exempel att få följa patienten i hemmet. Det var svårt att verka 
förebyggande då man ofta kopplades in för sent          
Slutsats Dietistens roll är idag inte självklar inom den palliativa vården i Sverige. Dietisten skulle 
kunna göra mer för patienten om tidigare inkoppling samt om möjlighet att följa patienten i hemmet 
fanns. Nationella riktlinjer för nutritionsbehandling inom palliativ vård, bättre och gemensamma 
kriterier för bedömningen av behovet av dietisthjälp för palliativa patienter samt en ökad utbildning 
inom palliativ vård vore önskvärt. 
 



 

ABSTRACT 
 
Background Palliative care is a holistic approach to care for patients with incurable, symptomatic 
disease, and with limited expected survival. Today there are no existing national guidelines for 
palliative nutrition and therefore it is urgent to investigate the role and work of the dietician in 
palliative care today. Our hope with this study is that it will contribute to raise awareness of how the 
dieticians in palliative care in Sweden work and experience their work. 
Objective The objective of this study was to investigate how dieticians in palliative care in Sweden 
describe and experience their work and their professional role in relation to organization and the 
needs of patients and their relatives. 
Method Nine qualitative interviews with dieticians working in palliative care were carried out. A 
questionnaire consisted by one semi structured and one structured part was used for support during 
the interview. All interviews were recorded and the semi structured part was transcribed verbatim. 
Collected data were analyzed using Microsoft Word, Microsoft Excel and qualitative content 
analysis. 
Result None of the dieticians had any special education in palliative care beyond their dietician 
degree. Seven dieticians were part of a palliative care team. Teamwork was considered an important 
aspect in the care for the palliative patient. The dietician’s role in the team was not always obvious, 
and the demands on the dietician were experienced to be high. The dieticians considered themselves 
to be an important resource to the patient. It was experienced as mentally challenging to work with 
people that are dying and the nutritional evaluation was considered as complicated. It was 
emphasized that a great part of the dieticians work was to be a support to, and help, the relatives of 
the patient. The dieticians wished they could do more for the patient for instance, to accompany the 
patient in the patient’s home. It was hard to work preventive since the dieticians often were called in 
too late. 
Conclusion The role of the dietician in palliative care in Sweden is not evident today. If the 
dietician would be contacted earlier and had the opportunity to follow the patient at home the 
dietician could do more for the palliative patient. National guidelines for nutrional therapy in 
palliative care, better and common criteria for evaluating the need of a dietician and increased 
education in palliative care would be desirable 
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1. BAKGRUND 
 
”Palliativ vård är en aktiv helhetsvård för patienter med obotbar, symtomgivande sjukdom och med 
begränsad, förväntad överlevnad”(1, s. 816). Syftet med palliativ vård är att förbättra livskvalitén 
för patienter och anhöriga drabbade av de problem som kan 
uppstå vid livshotande sjukdom, se tabell 1 (2). Palliativ vård 
ska lindra smärta hos patienten men även innehålla stöd för 
både patient och anhöriga. Förutom smärtlindring fokuseras 
den palliativa vården även på att öka välbefinnande och 
livskvalité (3, 4). Denna vård skall ges till alla patienter i 
behov av lindrande behandling (1). Dietisten kan göra nytta 
för den palliativa patienten då dessa patienter 
erfarenhetsmässigt mår bättre av ett bra näringstillstånd. Trots 
detta är nutritionen något som ofta glöms bort i vården av den 
palliativa patienten (3). Att äta och dricka är sådana viktiga 
inslag i vardagen att de kan behöva uppmärksammas även vid 
livets slut (5).  
 
Inom palliativ vård talar man ofta om tidig och sen palliativ 
fas. I den tidiga fasen kan överlevnaden hos patienten vara 
månader och år medan sen fas kan handla om veckor och 
dagar (6). Detta illustreras i figur 1. Palliativ vård bör utgå 
från vilket stadium av sjukdomen som patienten befinner sig i 
och anpassa vätske- och nutritionstillförsel efter det (7). I 
tidig fas är målet livsförlängning och god livskvalité och i sen 
fas, under patientens sista tid, är målet att optimera 
livskvalitén och inte att förlänga livet (1). Det är svårare att ta ställning till nutritionsbehandlingen 
ju mer framskriden patientens sjukdom är. Det är även svårbedömt att fastställa när övergången från 
kurativ till palliativ fas sker och vilken nutritions- och vätskebehandling patienten skall få (4). På 
förhand kan det vara svårt att veta om närings- och vätsketillförsel leder till ökad livskvalité och ett 
längre liv. Även om näringstät föda och god vätsketillförsel är motiverat i tidig fas behöver inte så 
vara fallet i den sena palliativa fasen (8). Vidare finns det olikheter i patientgruppen samt i 
behandlande läkares kunskaper och erfarenheter inom palliativ vård (9).  

 
Figur 1. Förväntad överlevnad med hänsyn till palliativ fas 

 
I dagsläget finns ingen medicinsk specialitet för palliativ vård i Sverige, däremot finns det 
verksamheter som bedriver specialiserad palliativ vård (10). Specialiserad palliativ vård innebär att 
det under hela dygnet finns tillgång till läkare och sjuksköterskor med specifik palliativ kompetens 
(11). Organisation, riktlinjer och standard för palliativ vård varierar i alla Sveriges län (12). Ett 
initiativ har därför tagits av Svensk Förening för Palliativ Medicin att framställa nationella riktlinjer 
för organisation, vårdnivå, standard samt utbildning inom palliativ vård. Idag är 

Tabell 1. Definition av palliativ vård 
enligt WHO, 2002. 

Källa: NRPV (2). 

 
Definition av palliativ vård enligt WHO, 2002.  
* Lindrar smärta och andra plågsamma symtom. 
* Bekräftar livet och betraktar döendet som en  
  normal process. 
* Syftar inte till att påskynda eller fördröja döden. 
* Integrerar psykologiska och existentiella  
  aspekter i patientens vård. 
* Erbjuder organiserat stöd till hjälp för patienter 
 att leva så aktivt som möjligt framtill döden. 
* Erbjuder organiserat stöd till hjälp för familjen 
 att hantera sin situation under patientens  
 sjukdom och efter dödsfallet. 
* Tillämpar ett teambaserat förhållningssätt för  
  att möta patienters och familjers 
  behov samt tillhandahåller, om det behövs, 
 även stödjande och rådgivande samtal.  
* Befrämjar livskvalitet och kan även påverka 
 sjukdomens förlopp i positiv bemärkelse. 
* Är tillämpbar tidigt i sjukdomsskedet 
 tillsammans med terapier som syftar till att 
 förlänga livets såsom cytostatika och  
 strålbehandling. Palliativ vård omfattar även 
 sådana undersökningar som är nödvändiga 
 för att bättre förstå och ta hand om 
 plågsamma symtom och komplikationer. 
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behandlingsstrategier och behandlingsförslag för palliativ vård främst baserade på kliniska 
erfarenheter eftersom det är svårt att utföra studier på svårt sjuka och döende patienter (1). 
 
Mot bakgrund av att gemensamma riktlinjer saknas för palliativ nutrition i Sverige (13) är det 
angeläget att undersöka hur dietistens roll och arbete ser ut inom den palliativa vården idag. Detta 
kunskapsbehov uppmärksammades vid ett möte inom Dietister inom onkologi (DIO) under våren 
2010 och står till grund för vår studie som vi hoppas ska bidra till att öka kunskapen om hur 
dietister inom palliativ vård i Sverige arbetar och upplever sitt arbete. 
  
2. SYFTE 
 
Syftet var att undersöka hur dietister inom palliativ vård i Sverige beskriver och upplever sitt arbete 
och sin yrkesroll i relation till organisation och de behov som föreligger hos patienter och anhöriga. 
 
3. METOD 
 
3.1 Metod 
 
Syftet med studien var att belysa hur det är att arbeta som dietist inom palliativ vård i Sverige och vi 
valde en kvalitativ forskningsansats då avsikten var att utforska dietisternas upplevelser och 
erfarenheter (14). Med kvalitativa intervjuer kan man få en djupare förståelse av människors 
upplevelser och man har även möjlighet att hitta mönster i individernas upplevelser och erfarenheter 
(15).    
 
3.2 Urval och rekrytering 
 
De dietister som rekryterades till studien hade minst en deltidstjänst inom den palliativa vården i 
Sverige. Kontaktuppgifter för att nå dietisterna uppsöktes i Palliativguiden från 2008 (10). 
Dietisterna kontaktades först via telefon och då efterfrågades e-postadress för att möjliggöra kontakt 
i samband med datainsamlingen. Tio dietister kontaktades, varav en hänvisade vidare till en kollega 
som jobbade en större andel inom palliativ vård. Totalt rekryterades nio dietister. Samtliga dietister 
som kontaktades var villiga att delta i studien alternativt hänvisade vidare till dietister som troddes 
ha större kunskap och erfarenhet inom området. 
 
3.3 Datainsamling 
 
Data insamlades genom kvalitativa telefonintervjuer. Inför intervjuerna framställdes en frågeguide 
(bilaga 1). Frågeguiden innehöll både en strukturerad del, utformad som en enkät, samt en del som 
var halvstrukturerad. Inför intervjuerna skickades frågeguiden till informanterna för att ge möjlighet 
till förberedelse för dem som önskade det. Det betonades dock vid första telefonkontakten att 
frågeguiden var till som ett stöd inför deltagandet och att inget krav om förberedelse fanns. Båda 
delarna av intervjuerna spelades in. Den strukturerade enkätdelen fylldes i av intervjuaren vid 
intervjutillfället med hjälp av uppgifter som lämnades av dietisten. Vi genomförde fem respektive 
fyra intervjuer vardera. Varje intervju varade mellan 20-35 minuter och utfördes från fast telefon 
utrustad med inspelningsutrustning i form av en kombinerad diktafon/ mp3spelare. Det fanns även 
en kopplingsanordning mellan telefon och diktafon. Intervjuerna genomfördes i Umeå, Sverige 
under augusti och september 2010. 
 
3.4 Analys 
 
Svaren från den strukturerade enkätdelen sammanställdes med hjälp av Microsoft Excel och 
Microsoft Word. När frågan som berörde andel av arbetstiden som ägnades åt palliativ vård 
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besvarades med ett intervall (till exempel 10-20%) användes det mittersta värdet i intervallet som 
svar. 
 
För att öka trovärdigheten utfördes transkriberingen av den halvstrukturerade intervjudelen 
gemensamt av båda uppsatsförfattarna så nära inpå intervjuerna som möjligt. Kortare pauser 
markerades i transkriberingen och skratt och dylikt sattes inom klammertecken. Transkriberingarna 
skickades därefter via e-post ut till respektive respondent för godkännande.  
 
Analysen av den halvstrukturerade delen utfördes utifrån kvalitativ innehållsanalys enligt 
Graneheim (16). Texterna lästes först grundligt igenom av uppsatsförfattarna var för sig. Därefter 
utformade författarna meningsbärande koder var för sig som sedan diskuterades fram till 
gemensamma koder. Vissa koder slogs ihop då de bedömdes ha samma betydelse. Med 
utgångspunkt från de koder som innehöll data med koppling till studiens syfte konstruerades tre 
kategorier (Bilaga 2). Kategorierna konstruerades genom noggrant analyserande om vilka koder 
som passade ihop med varandra och ansågs ha liknande innebörd. Dessa kategorier återfinns som 
rubriker i resultatdelen. Citat från de transkriberade intervjuerna används för att styrka resultaten. 
 
3.5 Etiska aspekter och problem 
 
Få dietister arbetar inom palliativ vård i Sverige. Innan intervjun påbörjades informerades 
deltagarna om att inga namn eller orter skulle nämnas i uppsatsen samt möjlighet att avbryta 
deltagande i studien om så önskades.  
 
4. RESULTAT 
 
4.1 Dietisternas bakgrund och arbetsformer 
 
Dietisterna hade arbetat som dietister mellan 1-29 år (medianvärde 19 år). Erfarenhet av att arbeta 
inom palliativ vård sträckte sig från 1-20 år (medianvärde 4 år). En dietist kunde inte svara på hur 
många procent av sin tjänst som ägnades åt palliativ vård, övriga åtta arbetade med palliativ vård 
mellan 7,5 % - 75 % av en heltidstjänst (medianvärde 40 %).  
 
Samtliga dietister svarade att patientkontakterna var behovsgrundade, främst i form av remisser 
men också genom direktkontakt med avdelningarna. I enstaka fall förekom hembesök eller att man 
fick information om att patienten var i behov av dietistkontakt via teamronder. Sju av nio dietister 
ingick i ett palliativt team. Av de dietister som svarade att de ingick i ett team hade samtliga av 
dessa team läkare, sjuksköterska, undersköterska. I de flesta team ingick även kurator, sjukgymnast 
och arbetsterapeut. I två av teamen ingick präst. En dietist svarade att de även hade en sekreterare 
och en annan svarade att logoped kunde kontaktas vid behov. En av dietisterna som inte ingick i 
något team betonade dock att det hade varit önskvärt att få vara med i ett team.  
 
Ingen av dietisterna hade någon utbildning inom palliativ vård utöver dietistexamen. De hade 
däremot deltagit vid kurser, föreläsningar och utbildningsdagar i palliativ vård. Sex dietister hade 
regelbunden kontakt med andra dietister som arbetar inom palliativ vård. De tillfällen då kontakt 
togs med andra dietister var vid överrapportering, frågor och funderingar samt vid etiska dilemman. 
Kontakten bestod främst av nätverksträffar och telefonsamtal. Dietisternas arbetsuppgifter bestod 
främst av nutritionsbedömningar (kostanamnes), individanpassad kostrådgivning och förskrivning 
av näringsprodukter. 
 
Fem dietister använde kriterier för att identifiera patienter i behov av dietistkontakt/ 
nutritionsbehandling. I kriterierna ingick uppgifter om viktnedgång, nutritionssvårigheter 
(exempelvis aptit och illamående), eventuell behandling, aktuellt Body Mass Index (BMI) samt 
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viktutveckling. De som inte använde sig av kriterier i dagsläget önskade kriterier på sikt.  
Nutritionsproblem som ansågs vara vanligt förekommande var illamående, aptitlöshet/ minskad 
aptit, smakförändringar, matleda, förstoppning, tidig mättnad, smärta i munnen, muntorrhet, tugg- 
och sväljsvårigheter, kräkningar samt diarré. De patientgrupper som upplevdes vara i stort behov av 
dietisthjälp var till exempel patienter med problem i mag-tarmkanal, patienter med head/ neck-
cancer och ALS-patienter. 
 
Sju dietister sa att de använder sig av kostråd till sina palliativa patienter. De flesta betonade att man 
måste anpassa kostråden efter individ och fas. I tidig fas nämndes att patienten skulle orka med 
eventuell behandling, bibehålla funktioner och viktstabilitet. I sen fas fokuserades mer på ökad 
livskvalité, lindring av symptom och att patienten skulle må så bra som möjligt. Kostråd som 
nämndes i intervjuerna var bland annat generella kostråd vid nedsatt aptit. Erfarenhetsmässigt fanns 
det livsmedel som ansågs gå mer eller mindre bra för de palliativa patienterna att äta och dricka 
(Tabell 2). Många nämnde att kött gick mindre bra och att kall mat och flytande livsmedel oftast 
gick bättre. Detta blev mer uttalat i sen palliativ fas (figur 1). Vilka livsmedel som tolererades 
påverkades även av sjukdom, exempelvis nämnde många att cancerpatienter ofta lider av 
smakförändringar och illamående. 
 
Tabell 2. Livsmedel som går mer eller mindre bra för den palliativa patienten enligt dietisten 

Bra Mindre bra 

• Flytande livsmedel  

◦ provivadryck, nyponsoppa 
• Kall/ svalkande mat 

◦ glass, isglass 
• Kolhydratrik mat 

◦ potatismos, pannkakor 
• Neutral mat 
• Lättuggad mat 

◦ äggmat, gröt, kräm, äppelmos, 
puddingar 

• Efterrätter 
• Mjölkmat 
• Fil/yoghurt 

• Kött 
• Kaffe 
• Proteinrika livsmedel 
• Varm mat 
• Sötsaker 
• Råkost 
• Fet mat 
• Kompletta näringsdrycker 

 
 

 
Figur 2. Förändring av matintag och preferenser i förhållande till palliativ fas 
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4.2 Dietistens upplevelser av sitt arbete med den palliativa patienten 
 
4.2.1 Dietisten – självklar och unik eller en ifrågasatt resurs?  
 
De flesta dietister kände sig inkluderade i teamet. De ansåg också att teamarbete var viktigt, att man 
får med alla resurser vid behandling av patienten. Kommunikationen med andra yrkeskategorier 
fungerade bra och man kunde även finnas som ett stöd för varandra. Flera dietister uttryckte att 
deras betydelse i teamet berodde på att de hade arbetat under lång tid i teamet, att de hade lärt känna 
övriga teammedlemmar och att de tack vare detta uppskattades av de övriga yrkesgrupperna. 
 

- Vi jobbar ju alla kring det här med maten och med patienten i fokus givetvis så att jag ser 

mig som en av pusselbitarna i det stora pusslet kring patienten. 

 
En del dietister upplevde att andra i teamet inte tyckte att dietisten hade en självklar roll i 
behandlingen av den palliativa patienten och ibland tvivlade på dennes arbete. Kraven på dietist 
ansågs vara höga och för att få en självklar roll på arbetsplatsen verkade det som att dietisten 
behövde hävda sig inför de andra och hela tiden visa vad de kunde. När det fanns en negativ 
inställning till dietistens arbete för den palliativa patienten var det speciellt viktigt att visa vad man 
kunde.  
 

- Alltså det är jättehöga krav men man måste acceptera att det här är villkoren och det är 

först när du har gjort ett riktigt bra arbete som du kan ställa krav. 
 
Några dietister tyckte att andra yrkeskategoriers syn på dem varierade. De upplevde att vissa ansåg 
att en dietist kunde göra väldigt mycket för patienterna medan andra förringade dietistens betydelse. 
Ibland verkade åsikterna om dietisten bygga på en okunskap om vad dietisten kunde hjälpa till med. 
 

- Det varierar, men det är allt ifrån att varför har vi ens en dietist till att åh du kan göra 

väldigt mycket. Många tycker att man bara jobbar med näringsdrycker. 
 
De flesta dietister upplevde sig själva som betydelsefulla och vid vissa tillfällen vägde dietistens råd 
tyngre än annan vårdpersonals tack vare dietistens unika kompetens. De upplevde sig vara en viktig 
resurs för patienten. Det uppfattades som viktigt att man som dietist kunde underlätta 
matsituationen, motivera patienten samt finnas som ett stöd. Att även kunna erbjuda parenteral- och/ 
eller enteral nutrition vid behov upplevdes som viktigt för då kunde patienten vara säker på att få i 
sig det som behövdes utan att känna sig stressad över en svår matsituation. Det behövde inte vara 
några större insatser för den palliativa patienten, även små saker som dietisten kunde hjälpa till med 
kunde göra skillnad.  
 

- Det är sådana saker jag jobbar med hela tiden. Det är det som ger kraften, att det gör 

skillnad. Det gör skillnad och det är därför det är roligt att jobba med det. 
 
Även om de flesta dietister upplevde sina arbetsinsatser som betydelsefulla så upplevdes en viss 
osäkerhet om sin egen betydelse hos några dietister. Denna osäkerhet bestod främst i en tveksamhet 
kring om andra tyckte att man var en viktig resurs. De tyckte dock själva att dietister var viktiga 
inom den palliativa vården, och hoppades på att även andra hade den uppfattningen.  
 

- Men alltså jag tycker ju dietisten är viktig i detta men det gäller ju att få andra att se det 

också. 
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4.2.2 En svår balansgång 
 
Ett antal dietister upplevde att det var svårt att veta hur man skulle förhålla sig till patienter som för 
tillfället inte var palliativa men som troligtvis skulle bli bedömda som palliativa inom en snar 
framtid. Det kunde även vara psykiskt jobbigt att arbeta med människor som är döende och som 
man vet kommer att dö inom en snar framtid samt att själva bedömningen av nutritionen till 
palliativa patienter är komplicerad. 

 
- Sista tiden har jag jobbat 50 % men jag skulle inte orka vara här på 100 %. För så 

krävande är det! 
 

Alla dietister betonade att deras arbete med den palliativa patienten till stor del också handlade om 
att finnas till stöd och kunna hjälpa och underlätta för anhöriga. Många gånger upplevde dietisten 
att anhöriga var mer bekymrade över patientens situation än patienten själv och att anhöriga var de 
som mest uppskattade att dietisten kopplades in. Dietisterna upplevde att när den palliativa 
patienten får svårigheter med att äta så skapar detta mycket oro, ångest, förtvivlan och stress hos 
anhöriga då matvägran och olust att äta ansågs vara starkt förknippat med att patienten närmade sig 
sin död. 

 
- Patienten förstår ju ofta sin begränsning och inser att jag är sjuk och det här vill jag inte 

ha. Det är mycket svårare som anhörig att se på passivt och inte veta vad de ska göra. 
 

Genom att komma med hjälp i form av råd, tips, förklaringar, undervisning, stöttning samt att 
försöka ordna mat åt patienten som var möjlig att äta kunde dietisterna vara till stor hjälp även för 
den anhörige. I sitt arbete kunde dietisten åstadkomma minskad stress hos anhöriga men även 
lugnare och mer avslappnade anhöriga. På så vis kunde även relationen mellan patient och anhöriga 
underlättas och detta gav en känsla av lättnad och hopp. 
 

- Då är ju min uppgift att försöka lugna och stötta anhöriga och säga att det är normalt att 

känna sådär att man inte vill ha mat och att budskapet är att allt som blir uppätet är bra 

mat. 
 

Enteral- och parenteral nutrition upplevdes vara viktig när det gällde de palliativa patienterna men 
det var av största vikt att det var rätt patienter som fick denna. Dessa patienter upplevdes vara de 
som var i relativt god form, under behandling eller de med problem med aptiten. I tidig fas kunde 
enteral- och parenteral nutrition bidra till att patienterna orkade med sina behandlingar och höll sig 
viktstabila. I sen fas upplevdes det vara ovanligt att parenteral nutrition användes. Att ge nutrition i 
sen fas kunde bidra till illamående hos patienten. Dietisterna upplevde en osäkerhet kring nyttan av 
användandet av denna form av nutrition i sen fas. De flesta upplevde dock att man inte använde sig 
av parenteral nutrition i sen fas men då kom också på tal att det kan vara svårt att veta när 
övergången till sen palliativ fas sker. Dietisterna ansåg därför att det var viktigt att utvärdera 
nutritionen regelbundet. Enteral nutrition var enligt dietisternas erfarenhet ovanlig att den användes. 
 

- När patienten är sämre så förs det ju en diskussion kring vilken nytta PN gör för att öka 

livskvalitén. 
 

4.2.3 Att göra nytta – frustration och uppgivenhet eller visioner om framtiden? 
 

De flesta uttryckte att det råder brist på dietister på deras arbetsplatser. De ansåg att det borde finnas 
dietister tillgängliga på alla avdelningar där behov finns men att det var svårt att få igenom förslag 
på hur detta skulle kunna genomföras. På arbetstiden förlagd till palliativ vård var det svårt att hinna 
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med att träffa alla som var i behov av dietistkontakt och dietisterna önskade att de kunde göra mer. 
Det största problemet var att det fanns för lite tid för att träffa patienter och dietisterna ville ha 
möjlighet att träffa fler patienter än de gjorde i dagsläget.  
 

- Man kan ju aldrig hinna med alla som man vill och det känns som att man skulle kunna 

göra mer. 

 

Uppföljningen av patienterna ansågs inte fungera perfekt och dietisterna hoppades på möjlighet till 
bättre uppföljning i framtiden. Det påpekades att det ofta blev ett glapp i nutritionsbehandlingen av 
patienten. Detta kunde exempelvis vara när en patient varit under cytostatikabehandling och att man 
inte träffar patienten förrän den är tillbaka på sjukhuset igen, då patienten är i en betydligt senare 
palliativ fas. Även hos patienterna som var inskrivna på avdelningen kunde ibland dietistkontakten 
bli bristfällig. 
 

- Nu är det oftast bara ett uppföljningstillfälle och jag känner att det kan vara lite bristfälligt 

för vissa är ju ändå inskrivna upp emot ett år, så visst skulle det kunna göras ännu bättre om 

det fanns mer tid. 

 

Det var svårt att verka förebyggande då man ofta kopplades in för sent. Ofta hade patienterna gått 
ner mycket i vikt och utvecklat nutritionssvårigheter innan någon tog kontakt med dietisten. 
Dietisterna uttryckte dock att det var viktigt att jobba utifrån där patienten nu var och göra sitt bästa 
för att underlätta patientens aktuella situation oavsett när de kopplades in. Om dietisten skulle 
kopplas in tidigare i förloppet så skulle det troligtvis gynna patientens välmående och livskvalité. 
Det upplevdes främst vara i tidigt skede som nutritionen skulle göra nytta för patienten. Tidig 
nutrition kan bidra till att patienterna är välnutrierade när de går in i en behandling samt att man kan 
undvika stora viktförluster och nutritionsproblem. Patienten kan då förhoppningsvis bibehålla en 
god nutritionsstatus under hela sjukdomsförloppet. 
 

- Samtidigt känner jag att det blir litegrann när de känner att nu kan vi inte göra någonting, 

det är bättre vi ringer dietisten så får hon/han lösa det och det är ju ofta väldigt diffust. Det 

är svårt att komma med konkreta saker… 
 
Alla patienter som behöver dietisthjälp ansågs inte få det. Detta gällde både dietistkontakt vid 
viktförlust, vid inskrivning samt att en del patienter som skulle gynnas av enteral - eller parenteral 
nutrition inte får tillgång till denna. 
 

Trots uppgivenhet över sin arbetssituation så fanns det de som hade hopp om förbättring och kom 
med förslag på förändringar och lösningar. Önskemål fanns om att kunna jobba mer på avdelningen 
och på så vis finnas mer tillgänglig för patienterna. Dietisterna hade förslag på att man skulle kunna 
sitta ner och prata med patienten, komma med tips och förslag på mellanmål, näringsdrycker samt 
ha tid till att uppmuntra patienten i sin vardag. Att få följa patienten i hemmet var också en önskan 
som dietisterna uttryckte. Att kunna erbjuda patienten fler valmöjligheter var också något som 
dietisterna tyckte borde fokuseras mer på. Ett bättre samarbete med lasarettköket troddes kunna ge 
patienten ytterligare valmöjligheter, till exempel gällande önskekost. 
 

- Där skulle ju dietisten finnas med så att man skulle kunna följa patienten i hemmet, för jag 

tror att det är där som det största behovet finns. 
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5. DISKUSSION 
 
5.1 Metoddiskussion 
 
Vi har tagit hänsyn till vår förförståelse under hela analysprocessen och har haft i åtanke att vår 
förförståelse kan ha påverkat hur vår frågeguide utformades. Denna förförståelse består av vår 
utbildning inom nutritionsområdet samt de fakta om palliativ vård som vi uppsökte innan studien 
påbörjades. För att hantera denna förförståelse användes en halvstrukturerad frågeguide, vilket 
medförde att dietisterna själva kunde styra innehållet. En fråga i frågeguiden var svårförstådd och 
krävde förtydligande. Detta hade eventuellt kunnat förhindras om en pilotstudie hade genomförts. 
På grund av tidsbegränsning fanns ingen möjlighet att genomföra en pilotstudie och förutom den 
svårförstådda frågan hade en sådan studie inte gynnat resultatet. 
 
Få dietister arbetar inom palliativ vård i Sverige, därför ansågs nio dietister vara ett acceptabelt 
antal för överförbarhet. Spridningen i arbetslivserfarenhet samt erfarenhet av arbete inom palliativ 
vård var stor hos de intervjuade dietisterna och detta tror vi kan ha bidragit till en bred 
svarsvariation (16). Till fördel är att dietisterna är verksamma inom olika delar av landet och detta 
anses representativt då organisation, riktlinjer och standard för palliativ vård varierar i Sveriges alla 
län (12). Det var en stor spridning i arbetslivserfarenhet bland dietisterna som intervjuades. Även 
detta tror vi bidrog till en bred svarsvariation och olika synvinklar på den palliativa vården.  
 
Samtliga dietister kontaktades via telefon vilket kan ha bidragit till den höga deltagandefrekvensen. 
Att vi mejlade ut frågeguiden i förhand tror vi bidrog till mer utförliga och genomtänkta svar samt 
att dietisterna kände mindre osäkerhet inför kommande telefonintervju. Detta kan dock ha bidragit 
till att vi fick mindre spontana och mindre varierande svar. Vi beslutade ändå att skicka ut 
frågeguiden i förhand då det var ett komplext ämne vi skulle beröra och tycker trots detta att svaren 
även innehöll information som sträckte sig utanför frågeguidens ramar. Anledningen till att 
intervjuguiden innehöll en strukturerad del var att vi ville få en bakgrund till det kvalitativa samt för 
att läsaren ska få en förståelse för vad dietisten inom palliativ vård arbetar med. Att även den 
strukturerade delen av intervjun spelades in gjorde att vi i efterhand kunde gå tillbaka och 
kontrollera att svaren överensstämde med det som antecknats vid intervjutillfället. 
 
På grund av stor geografisk spridning var personliga intervjuer inte genomförbara. Detta kan ha 
medfört att vi gått miste om ansiktsuttryck, gestikuleringar med mera som kunde ha varit till hjälp i 
analysprocessen. Telefonintervjuerna delades upp mellan författarna och genomfördes separat. 
Detta gjordes eftersom många intervjuer genomfördes med korta mellanrum och uppdelningen av 
intervjuer bidrog till att man kunde vara alert och uppmärksam vid intervjutillfället. Under intervjun 
hades det i åtanke att låta dietisten komma till tals och att själv förhålla sig neutral till det dietisten 
sa, detta för att undvika påverkan av intervjuaren. Transkriptionerna genomfördes så nära inpå 
intervjutillfället som möjligt av oss båda gemensamt, vilket minskade risken för missförstånd och 
ökade trovärdigheten. Markeringen av pauser, skratt och dylikt i transkriberingen tror vi bidrog till 
en mer trovärdig tolkning och var även till hjälp i utformningen av koder.   
 
5.2 Resultatdiskussion 
 
I vår studie framkom att ingen respondent arbetade heltid inom palliativ vård, vilket vi tycker är 
anmärkningsvärt. Om detta har att göra med den rådande arbetsmarknaden för dietister eller att det 
skulle vara alltför psykiskt påfrestande att inneha en heltidstjänst inom området är oklart. Ingen av 
respondenterna hade någon utbildning i palliativ vård, vilket är något vi tycker borde förbättras. 
Utbildning i palliativ vård borde inte utökas enbart för dietistkåren utan det har tidigare belysts att 
en för liten del av vårdutbildningen, för till exempel läkare, ägnas åt palliativ vård (17, 18). Vi tror 
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även att en ökad kontakt mellan dietister som arbetar inom palliativ vård skulle hjälpa dietisten i sitt 
arbete eftersom få dietister arbetar inom området samt att det i dagsläget inte finns några 
gemensamma nationella riktlinjer för hur nutritionsbehandling skall ges till palliativa patienter (13). 
 
Att inga kriterier användes för att identifiera riskpatienter för malnutrition inom den palliativa 
patientgruppen på fyra av respondenternas arbetsplatser tycker vi tyder på att nationella riktlinjer 
för vilket utvärderingsformulär gällande malnutrition som bör användas inom den palliativa vården 
behöver utformas. Enligt Kwang et al. tar det inte lång tid att fylla i ett kriteriebaserat formulär för 
att kunna identifiera riskpatienter (19) och vi tycker att man bör avsätta tid för detta eftersom det 
troligtvis skulle medföra att dietisten skulle kunna kopplas in tidigare. När dietisten kopplas in för 
den palliativa patienten idag är det många gånger för sådana nutritionsproblem som vi tror hade 
kunnat undvikas om dietisten hade kopplats in tidigare i behandlingen. 
 
Att ha verksamma dietister inom den palliativa vården borde vara en självklarhet då patienterna har 
så pass många och varierande nutritionsproblem. De kostråd som respondenterna angav att de 
använde sig av samt upplevda livsmedelspreferenser hos patienten märkte vi var snarlika de som 
förekommer vid cancersjukdom(20). Detta är inte konstigt med tanke på att 89 % av palliativa 
patienter som vårdas på specialiserade palliativa vårdenheter är drabbade av cancer (21). Alla 
respondenter betonade vikten av individanpassning och även anpassning till vilken fas patienten är i 
vid val av nutritionsbehandling. Vi tycker det är viktigt att man har detta synsätt vid behandling av 
palliativa patienter eftersom man måste kunna anpassa behandlingen, då det som tidigare nämnts är 
skillnad i behandlingssyfte beroende på fas(1).  
 
I vår studie framkom även att respondenterna upplevde att patientens matpreferenser förändras 
beroende på palliativ fas, därför tycker vi att det är värdefullt att ha en dietist som kan utvärdera var 
patienten befinner sig och ordna mat som fungerar att äta för tillfället. Detta resonemang styrks av 
Posthauer som påpekar att patientens preferenser ska ha beaktats vid beslut om vilken nutrition som 
ska ges (3). 
 
Teamarbete upplevdes vara av stor vikt inom den palliativa vården och detta har även 
uppmärksammats tidigare (17). Det framkom dock att inte alla respondenter kände sig inkluderade i 
teamet som arbetar kring den palliativa patienten. Det är även beklagligt att dietisten ska behöva 
lära känna övriga i teamet väl innan denne/ denna kan räknas som en självklar del av teamet. Vi 
kunde inte se något samband mellan respondenternas erfarenhet, varken inom dietistyrket eller 
inom den palliativa vården, och känsla av delaktighet i teamet. Att inte alla respondenter ingick i 
team tyder på att dietistens roll i det palliativa teamet inte är självklar i dagsläget. 
 
Att dietisten bör ha en självklar roll i den palliativa vården råder det för oss ingen tvekan om då vi i 
vår studie såg åtskilliga exempel på hur respondenterna kunde underlätta för patienten. Sedan 
saknar många inom sjukvården kunskap om hur en patients kaloriintag och energibehov beräknas 
(22), vilket ytterligare visar på behovet av dietist.  
 
Hur man ska förhålla sig till människor som är döende upplevde respondenterna som komplicerat. 
Troligtvis skulle ökad utbildning i palliativ vård bidra till att dietisten skulle kunna förhålla sig till 
patienten på ett bättre sätt då man med mer kunskap inom ämnet skulle kunna vara tryggare i sin 
yrkesroll. I vår studie framkom hur viktig dietisten är för patientens anhöriga, vilket även har 
belysts tidigare (8, 9). Då anhöriga ofta finns nära patienten under dennes sista tid känns det 
självklart att dietisten har betydelse även för patientens anhöriga. Vi tror att det känns bra för 
dietisten att få uppskattning av anhöriga då patienten ofta är svårt sjuk och kanske har svårt att visa 
sin uppskattning. Detta bidrar troligen också till att dietisten kan känna sig viktig eftersom denna 
uppskattning inte alltid visas av övrig vårdpersonal. 
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Respondenterna upplevde att enteral- och parenteral nutrition ofta kan underlätta för patienten, 
åtminstone i tidig palliativ fas. Däremot rådde det tvekan kring nyttan av denna nutrition i senare 
sjukdomsskede. Denna osäkerhet har tidigare belysts i en Cochrane-review som påpekar att det har 
gjorts för få undersökningar för att kunna ge ut några rekommendationer huruvida man ska ge 
artificiell nutrition till palliativa patienter (23). Respondenterna upplevde att enteral nutrition sällan 
användes. En studie gjord av Orrevall et al. har visat att patienter som fick enteral nutrition hade 
längre överlevnad än de som fick parenteral nutrition (22).  Kan det vara så att enteral nutrition 
skulle användas mer om dietisten fick större utrymme i vårdandet av den palliativa patienten?  
 
Respondenterna betonade även vikten av att möta patienten där denne befinner sig och utvärdera 
behandlingen ofta, detta nämns även i en brittisk studie som påpekar att patientens skick kan 
förändras från dag till dag och att det därför är viktigt att omvärdera och se över nutritionen ofta 
(24). Flera respondenter var uppgivna över att inte alla patienter som är i behov av dietisthjälp får 
denna och nämnde också att de skulle vilja ha möjlighet att följa patienten i hemmet, då de i 
dagsläget endast träffar patienterna kliniskt. Vi tror att det skulle vara gynnsamt om dietisten fick 
möjlighet att delta i hemsjukvårdsteamen då det idag är ett ökat antal palliativa patienter som vårdas 
i hemmet (25). Detta tror vi skulle kunna bidra till att patienten fick tillbringa en större del av sin 
sista tid hemma istället för på sjukhus. 
 
6. SLUTSATS 
 
Dietistens roll är idag inte självklar inom den palliativa vården i Sverige. Dietisten skulle kunna 
göra mer för patienten om tidigare inkoppling samt om möjlighet att följa patienten i hemmet fanns. 
Nationella riktlinjer för nutritionsbehandling inom palliativ vård, bättre och gemensamma kriterier 
för bedömningen av behovet av dietisthjälp för palliativa patienter samt en ökad utbildning inom 
palliativ vård vore önskvärt. 
 
7. FÖRFATTARNAS BIDRAG TILL ARBETET 
 
Madeleine Börjesson och Mikaela Settergren har tillsammans planerat arbetet, utformat 
frågeguiden, genomfört intervjuerna, bearbetat och analyserat resultatet samt författat uppsatsen. 
 
8. TACK 
 
Stort tack till alla dietister som deltog i studien. 
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Enkät/frågeguide 
 
• Har du några funderingar innan vi börjar intervjun? 
 

Dietistens bakgrund och arbetssätt 
1. Hur länge har du arbetat som dietist?  

Hur länge har du arbetat inom den palliativa vården? 
 

2. Hur stor del av din arbetstid ägnar du åt palliativ vård? 
 
3. Är dina besök hos patienterna inplanerade eller behovsgrundade(remiss/telefonkontakt)?  
 
4. Arbetar du inom ett palliativt team? JA/NEJ 

Om ja, vilka andra yrkeskategorier ingår i teamet? 
 

5. Har du någon utbildning inom palliativ vård utöver din dietistexamen? JA/NEJ 
Om ja, vilken? 
 

6. Har du regelbunden kontakt med andra dietister som arbetar inom palliativ vård? JA/NEJ 
Om ja, vid vilket/vilka tillfällen? 

 
Dietisten och den palliativa patienten 

7. Vilka arbetsuppgifter ingår i ditt arbete med den palliativa patienten? 
 
8. Finns det några kostråd för palliativa patienter? JA/NEJ 

Om ja, vilka är dessa? 
 

9. Varierar eventuella kostråd med hänsyn till ålder, sjukdom samt vilken palliativ fas patienten 
befinner sig i?   
Om variation finns, på vilket sätt uttrycker sig denna? 
 

10. Finns det livsmedel som brukar gå mer eller mindre bra för patienterna att äta enligt din 
erfarenhet? JA/NEJ 
Varierar preferenserna med hänsyn till ålder, sjukdom och palliativ fas? 
 

11. Vilka näringsproblem är mer vanligt förekommande än andra enligt din erfarenhet? 
 
12. Vilken patientgrupp anser du är i störst behov av dietisthjälp? 

 
13. Används några kriterier för att identifiera patienter som har behov av 

dietistkontakt/nutritionsbehandling? JA/NEJ 
Om ja, vilka kriterier används? 
 

• Nu kommer de mer kvalitativa frågorna. 
 

Dietistens upplevelse av att arbeta med palliativ vård 
14. Hur ser du på din roll inom den palliativa vården? 
 
15. Upplever du att dina arbetsinsatser känns meningsfulla för patienten?  

Hur? 
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16. Tycker du att det finns ytterligare arbetsinsatser av dietist som skulle kunna göras som inte 

görs idag? Hur skulle i sådana fall dessa kunna genomföras? 
 
17. Upplever du att du kopplas in vid rätt tidpunkt i sjukdomsförloppet?  

Utveckla gärna! 
 

18. Hur upplever du att andra yrkeskategorier ser på dietistens arbete för den palliativa 
patienten? 

 
19. Används enteral/parenteral nutrition?  

Om ja, hur upplever du betydelsen av denna för patienten? 
 

20. Hur betydelsefullt är det för de anhöriga att patienten äter ordentligt, enligt din erfarenhet? 
 

• Då hade vi inga mer frågor, har du något mer som du vill tillägga? 
• Är du intresserad av att få uppsatsen skickad till dig när den är färdig? 
• Då tackar vi så mycket för din medverkan 
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EXEMPEL PÅ ANALYS 
 
Analysenhet Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande 
enhet 

Koder 

Innehållet 
relaterat till 
dietistens 
upplevelse av hur 
den palliativa 
patienten tas om 
hand 

Och det beror till stor del 
att det saknas dietist på 
väldigt många kliniker 
här, så att patienter som 
kommer till 
hemsjukvården med en 
cancer eller från urologen, 
lungmedicin, 
hematologen, mmm ja har 
antagligen aldrig träffat 
en dietist förut. Från min 
klinik, där har jag ju då 
börjat första dietist på 
halvtid sedan tre år 
tillbaka. Tidigare fanns 
det ingen dietist där heller 
och det är ju långt ifrån 
alla jag träffar då på den 
lilla halvtiden, stor klinik. 
Så jag blir många gånger 
väldigt illa till mods när 
de ansluts hit och man 
konstaterar viktnedgångar 
på 15,20 kg. är inte 
ovanligt. 

Dietist saknas på 
många kliniker. 
 
 
 
Många har inte träffat 
dietist tidigare. 
 
 
 
Jag jobbar halvtid 
och det är långt ifrån 
alla jag träffar. 
 
 
 
 
 
 
Jag blir illa till mods 
när mina patienter 
har gått ner mycket i 
vikt 
 

 
 
Vissa behöver 
dietisthjälp men får 
den inte 
 
 
 
 
 
Jag vill ha möjlighet 
att träffa fler 
patienter 
 
 
 
 
 
 
Jag mår dåligt över 
patientens status när 
jag kopplas in för 
sent 
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