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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Kring begreppet mat och måltider är gemenskap och njutningen av maten viktiga 
faktorer. För personer som genomgår behandlingar mot cancer i huvud- och halsområdet kan 
måltidssituationen förändras markant genom sväljsvårigheter och förändrad smak. 
Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka hur mat och måltider upplevs och hanteras 
av individer som efter behandling mot huvud- och halscancer får livslång näring via 
gastrostomi.  
Metod: Intervjuer genomfördes med sex personer i åldrarna 57-70 år. Deltagarna hade haft 
gastrostomi i mellan ett och fem år och planerades i dagsläget att ha kvar denna. Intervjuerna 
spelades in, transkriberades och analyserades utifrån en tematisk analysmetod.  
Resultat: Deltagarna beskrev en lycka över att ha överlevt sjukdomen och den glädjen 
överskuggade eventuella besvär med gastrostomin. Det var dock en lång resa genom 
sjukdomsprocessen med både psykiska och fysiska påfrestningar. Tillbaka i vardagen hade 
deltagarna accepterat gastrostomin och normaliserat denna i vardagslivet. Deltagarna 
upplevde en stor avsaknad av mat och att inte längre kunna känna smaker som tidigare. För 
att hantera dessa förändringar hade deltagarna utvecklat olika strategier, som till exempel att 
smaka på mat och att njuta av maten med andra sinnen. Det beskrevs också hur den sociala 
samvaron med andra människor minskat genom att inte kunna äta som vanligt och även 
relaterat till detta hade deltagarna utvecklat hanteringssätt i vardagen.  
Slutsats: Genom de problemområden och copingstrategier som identifierats i denna studie 
kan hälso- och sjukvården ge bättre information och stöd till framtida patienter.  
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ABSTRACT 
 
Background: The word meal includes both the fellowship between people eating together, as 
well as the satisfaction of eating good food. People treated for head neck cancer may 
experience changes in meal due to swallowing difficulties and taste impairment.   
Method: Interviews were conducted with six individuals, 57-70 years old. The participants 
had had a gastrostomy between one and five years, and were planned on keeping the feeding 
tube for the rest of their lives. The interview sessions were recorded, transcribed and analyzed 
based on a thematic analysis method. 
Result: The participants described how they experienced a great happiness from surviving the 
cancer and that pleasure overshadowed potential problems that came with the gastrostomy. 
The cancer and its aftermath was a long process with mentally and physically demanding 
treatments. Back in everyday life, participants had accepted the gastrostomy and had made it a 
part of their daily life. Participants described a great loss of no longer being able to eat and 
enjoy food due to taste impairment. The participants had developed various strategies to cope 
with this fact, such as tasting food and spitting it out and to enjoy food with other senses. 
They had also developed coping strategies to be able to eat with others, since the social 
interaction with other people decreased when they were no longer able to eat normally.  
Conclusion: The identified problems and coping strategies may help health care providers to 
better inform and support for future patients. 
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FÖRORD 
 
Denna masteruppsats är skriven inom ämnesområdet kostvetenskap med inriktning på 
kvalitativ forskning inom onkologi. Jag ville göra denna studie då jag anser att det finns 
bristfälligt med kvalitativ forskning inom det kliniska nutritionsområdet och på människor 
som får ätsvårigheter efter att ha drabbats av cancer. Kostbehandlingar som ges av dietister 
fokuserar generellt på att minska fysiologiska symtom och tillgodose patientens 
näringsmässiga behov. I många fall förbises en holistisk syn på patienten, som syftar till att 
även reflektera över situationen i hemmet och de förändrade måltidssituationer som 
sjukdomar kan innebära. Patienter som har svårigheter att äta och lever med en gastrostomi 
möter en vardag där området mat och måltider kan ha fått en helt ny innebörd. Jag anser att 
det saknas forskning som syftar till att belysa en frågeställning från olika håll och få bättre 
förståelse kring patientens erfarenheter och upplevelser, en slags triangulering.  
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INLEDNING  
 
Maten är en förutsättning för biologisk överlevnad. Om kroppen inte tillgodoses den näring 
och vätska som behövs får vi näringsbrister som leder till fysiologiska konsekvenser. Mat är 
också starkt sammanbundet med den kultur människan lever i. Montanari (2006, s.7) 
beskriver kulturer som sättet människor lever sitt dagliga liv på. Kulturen eller levnadssättet, 
överförs från generation till generation och bevarar traditioner men är samtidigt föränderligt 
över tid. Maten utgör en viktig del av vår kultur och matkulturer genomgår ständiga 
förändringar beroende på människans förändrade liv och leverne. Mellan olika matkulturer 
skiljer sig livsmedelsval, tillredningsmetoder, måltidsfrekvens och valet av måltidssällskap. 
Visser (1999) skriver om hur förändringar i matvanor sker över tid beroende på samhällets 
ekologiska och ekonomiska omväxlingar samt hur olika matkulturer förenas. Visser (1999) 
hävdar att förändringar i matkulturer är ofrånkomligt genom globaliseringen i världen. Varför 
den enskilda människan äter som hon gör är ett komplext fenomen och matval är förknippat 
med psykologiska, biologiska, kulturella och sociala faktorer. Bisogni et al. (2002) 
teoretiserar kring hur individens val av mat är beroende av synen på de personliga 
egenskaperna, identifieringar med andra grupper i samhället samt är relaterat till de rådande 
normerna. Människors värderingar av matval och matvanor omformas under livet beroende 
hur relationer, roller och ansvarstaganden förändras. Även ett sjukdomstillstånd kan vara en 
avgörande faktor till förändrade matvanor. 
 
Mat och måltider har ett starkt multidimensionellt symbolisk värde. Meiselman beskriver i 
Dimensions of the meal (2008) komplexiteten kring ordet ”meal”. Begreppet mat och 
måltider, som också kommer att användas i denna uppsats, syftar både till vad som äts 
(produkten) och måltidssituationen (eventet). Måltidssituationen är ett välstuderat fenomen 
som bidrar till samhörighet mellan människor. De som samlas kring matbordet skapar en 
intimitet mellan varandra genom att dela åsikter, värderingar och knyta sociala band. 
Fenomenet att människor delar en måltid är känt under begreppet ”commensality”. Sobal 
(2000, s.122) beskriver hur det existerar olika enheter av commensality’s i vår vardag. Den 
innersta kärnan och det mest fundamentala måltidssällskapet är familjen eller de nära 
vännerna och denna innersta måltidskrets anses viktigast att beakta och bevara. En yttre krets 
av commensality är de tillfällen där mat och dryck delas med bekanta till exempel i 
lunchrummet eller bland okända personer på en restaurang. Kulturantropologen Douglas 
presenterade redan år 1972 en liknande teori kring hur vi delar måltider. Douglas (1972) 
menade att liksom språket är maten en kod som signalerar en skiljaktighet mellan de olika 
sociala grupper vi ingår i. Gällande valet av mat och dryck finns en tydlig distinktion mellan 
närhet och distans. Drycker delas i offentliga sammanhang, bland främlingar och 
arbetskamrater medan måltider är något mera intimt som delas i familjer och tillsammans med 
nära vänner. Akten att äta tillsammans, och vad som äts tillsammans, indikerar graden av 
närhet mellan de som delar måltiden. Intimiteten och den känslomässiga betydelsen kring 
måltiden är något som också beskrivits av Fürst (1997) och Sidenvall et al. (2000). I dessa 
studier beskrivs hur maten symboliserar omtanke och sympati samt bennämns som en gåva. 
Studien av Sidenvall et al. (2000) gjordes på äldre kvinnor och hela proceduren kring att välja 
maträtt, tillaga, presentera, servera maten och slutligen dela måltiden med sina nära ansågs 
viktigt för att visa kärlek. Denna uppsats kommer att utgå från Sobals (2000) definition av 
commensality; att dela en måltid med andra människor. 
 
Commensality’s är, liksom andra delar av matkulturen, ett fenomen som förändras över tid. 
Fischler (1988) diskuterade risken att den gemensamma måltiden utarmas med ett 
individualiserat samhälle. Det moderna samhället karakteriseras av färre måltider per dag och 
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högre förekomst av ensamma måltider. Mennell et al. (1992) anser dock att ett utarmande av 
den gemensamma måltiden inte är faktumet utan att det snarare sker en förändring av vilka 
grupper av människor som delar måltider och commensality’s förändras i och med att vårt 
familjeliv omformas. Forskningen av Sobal & Nelson (2003) som studerat människors 
måltidsvanor visade att människor ofta åt en måltid i ensamhet, en tillsammans med 
arbetskamrater och en måltid med familjen per dag. Enligt Sobals & Nelson (2003) 
måltidsforskning värdesattes den ensamma måltiden inte lika högt och ansågs inte vara en 
riktig måltid. Att måltider i ensamhet inte värderas lika högt har även sett i studier på den 
äldre befolkningen. Äldre människor tenderade att äta fler måltider utan sällskap och gjorde 
enklare rätter eftersom måltiden i ensamhet ansågs mindre betydelsefull (Torres 1992, 
Gustavsson & Sidenvall 2002). Samvaro under måltiden har också setts som ett socialt 
underlättande för hur mycket som äts. Herman et al. (2003) studerade människor som äter 
tillsammans och kunde redogöra för att personer som åt tillsammans med andra också 
tillbringade längre tid vid matbordet och åt mer mat. I skandinavisk forskning av Holm et. al 
(2001) påvisas liknande resultat kring vilka commensality’s som finns i vardagen. 
Middagsmålet med familjen framhölls generellt som ett viktigt möte och centralt för 
gemenskapen, medan frukost och lunch vanligen intogs i ensamhet eller tillsammans med 
främlingar.  
 
Inom Meiselmans (2008) definition av ”meal” är också produkten, vad som äts, av stor 
betydelse. Avgörande för våra val av mat är tillgänglighen på föda. Om tillgängligheten på 
mat är begränsad finns ett huvudsakligt fokus; att tillgodose näringsbehov. När tillgången inte 
längre är begränsad övergår matval till att baseras på matens sensoriska egenskaper. 
Engelskans begrepp ”palatability” eller smaklighet syftar till den känsla av tillfredställelse 
som maten bidrar med, vilket är grundas på personliga preferenser. Denna studie kommer att 
utgå från Yeomans (2008) definition av palatability, som syftar till hur våra sinnen svarar för 
den njutningen vi får av matens smak, lukt, textur samt dess utseende.  
 
Forskare har gjort försök att definiera en måltid mer precist. Douglas & Nicod (1974) 
diskuterade hur måltidsstrukturen bestod av ett givet antal mål per dag och hur måltiden 
förväntades ha en grundstruktur bestående av följande delar: ”centerpiece” (kött), ”staple” 
(potatis), ”trimming” (grönsak) och ”liquid dressing” (sås). Flera forskare har sedan diskuterat 
konceptet ”a proper meal” – gällande den rigida struktur om vad som anses vara en riktig 
måltid ur västerländskt perspektiv. Murcott (1982) skriver om hur den riktiga måltiden också 
innefattade familjen struktur där kvinnan tillagade måltiden och ansvarade för hushållets 
sysslor medan mannens garanterade hushållsförsörjningen I nyare studier har synen på en 
riktig måltid förändrats något men påvisar fortfarande samma grundstruktur. Mäkelä (2001) 
studerade måltidens komposition i de skandinaviska länderna och kött eller fisk beskrevs 
fortfarande som måltidens huvudkomponent men potatisen hade till viss del ersatts av andra 
stärkelserika stapelvaror.   
 
Problemformulering  
 
Bortsett från biologiska behov är gemenskap och samvaro vid matbordet centrala delar kring 
begreppen mat och måltider. I vardagen delar vi mat i många olika sammanhang och 
konstellationer. Sällan reflekterar vi över de enheter av commensality’s som finns i det 
dagliga livet utan ser det som en självklar del av vår matkultur. Njutningen kring den goda 
maten är en annan viktig del av fenomenet mat och måltider. Maten tillfredställer lukt- och 
smaksinne och palatability är, likt betydelsen av gemenskap vid måltiden, något vi vanligen 
tar för given. 
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Under livets gång sker ständiga processer som gör att människan förändrar och omvärderar 
sina matvanor. Ändrade matvanor kan vara en naturlig utveckling genom åldrandeprocessen, 
nya familjeförhållanden eller ändrade smakpreferenser. Förändringar i matvanor kan också 
komma oväntat och oönskat. Vid vissa sjukdomstillstånd kan maten och måltidssituationen få 
en helt ny innebörd. Förändringarna kan påverka matens smaklighet, friheten att välja 
maträtter samt möjligheten att själv bestämma i vilka sällskap måltiden ska ätas. För patienter 
som drabbas av cancer i området kring huvudet och halsen kan detta bli verklighet. 
Behandlingar kan innebära biverkningar som bidrar till förändrad förmåga att känna smaker 
och svårigheter att svälja. I många fall krävs att individen får sondnäring via gastrostomi för 
en viss tids näringsförsörjning. Vanligen tas gastrostomin bort efter behandlingen och 
individen kan börja äta via munnen. Vissa individer får dock kroniska besvär med 
sväljsvårigheter vilket betyder ett fortsatt liv med sondnäring.  
 
Individer som får kroniska sväljsvårigheter och lever utan att äta vanlig mat sitt fortsatta liv 
har ägnats begränsat med uppmärksamhet. Kunskap kring hur livet påverkas för personer som 
lever med gastrostomi är bristande i dagens forskningsläge och det saknas inblick i den 
förändrade situationen kring mat och måltider. Det är relevant att reflektera kring maten som 
socialt fenomen och som vad som händer med måltidens gemenskap för dessa individer. 
 
 
 
SYFTE 
 
Syftet är att undersöka hur mat och måltider upplevs och hanteras av individer som efter 
behandling mot huvud- och halscancer får livslång näring via gastrostomi.  
 
 
 
BAKGRUND 
 
Huvud- och halscancer samt dess behandling  
 
Huvud- och halscancer är ett samlingsnamn för tumörer som uppstår i läppar, munhåla, svalg, 
struphuvud, näsa, bihålor och spottkörtlar. Socialstyrelsen (2009) rapporterar om hur omkring 
1200 personer årligen insjuknar i denna cancerform, vilket motsvarar knappt tre procent av 
den årliga incidensen för cancer i Sverige. Den vanligaste formen av huvud- och halscancer 
drabbar munhåla och svalg och män över 60 år är överrepresenterade i statistiken. En 
översiktsartikel av Argiris et al. (2008) redogör för hur de allmänna symtomen vid huvud- 
halscancer är knölar på halsen, sväljsvårigheter, heshet, smärtor eller blödningar från 
munhålan. Sjukdomen kan också upptäckas på grund av diffusa symtom som vid en ihållande 
infektion. Riskfaktorer för att insjukna är konsumtion av tobak och alkohol men även 
virusinfektioner har på senare år visat sig kunna vara en riskfaktor för utvecklandet av cancer 
i huvud- och halsområdet. Humant papillomavirus har associerats till sjukdomen oberoende 
av rökning eller alkoholkonsumtion (D´Souza et al. 2007).  
 
Argiris et al. (2008) beskriver vidare att huvud- och halscancer behandlas med radioterapi, 
kirurgi och cytostatika. Vilken eller vilka kombinerade metoder som används är beroende av 
tumörens lokalisering och utbredning, patientens allmänna hälsotillstånd och framtida 
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förutsättningar för livskvalitet. Argiris et al. (2008) beskriver vidare hur radioterapi är den 
mest effektiva behandlingen och därför används huvudsakligen. En vanlig metod är att stråla 
vid ett tillfälle dagligen i fem till sju veckor och strålningen kan antingen ges innan eller efter 
planerad kirurgi. Någon bevisad fördel gällande pre- respektive postradioterapi för överlevnad 
har inte kunna ses och därför är skiljer sig behandlingsstrategierna olika länder emellan. 
Överlevnaden efter fem år, bland samtliga cancerformen inom huvud- och halsområdet är 
cirka 60 procent (Argiris et. al 2008).   
 
Biverkningar av behandlingen 
 
Strålning mot huvud- och halsområdet påverkar omkringliggande vävnad och känsliga organ 
vilket med få undantag resulterar i biverkningar. Vassik (2003) beskriver hur skadorna på 
slemhinnor är direkt beroende av strålområdets storlek samt dosen av strålning och varierar 
därför mellan patienterna. Akuta biverkningar uppstår i munhåla och svalg vanligen redan 
fyra dagar efter strålningen påbörjats. En vanligt förekommande biverkning är mucosit som 
uppstår mest intensivt i gommen, svalget och något mindre i tunga, läppar och kinder. 
 
Smakförändringar och förlust av smak är två andra vanligt förekommande biverkningar av 
strålningen. Förändrad och nedsatt smak kan orsakas av utbredd mucosit men är vanligen 
också orsakat av att strålningen förstör smaklökar samt minskar flödet av saliv (Vassink 
2003). Enligt en översiktsartikel av Grazia Ruo Redda & Allis (2005) infaller 
smakförändringar redan första veckan och förvärras till den fjärde veckan av en traditionell 
strålningsbehandling på fem till sju veckor. Förlust av smak inträffar vanligen efter 
radioterapin avslutats men kan dock kvarstå en längre tid. En studie av Maes et al. (2002) på 
73 patienter som genomgått strålning mot huvud- och hals, hade patienterna inte återfått sin 
fulla smakkapacitet två år efter behandlingen avslutats. Radioterapin medför även andra 
biverkningar som till exempel smärta och minskad känsel i munhålan, muntorrhet, nedsatt 
tandstatus samt heshet. Indirekta biverkningar relaterat till den försämrade mun- och 
tandstatusen är aptitlöshet och illamående (Vassink 2003). 
 
Dysfagi (sväljsvårigheter) och är ett vanligt tillstånd vid cancer i huvud- och halsområdet. 
Raber-Durlacher et al. (2012) redogör för hur svårigheterna att svälja kan bero på primära 
orsaker som tumörens blockering av matstrupen och förträngningar, vilket är problem som 
kan ha pågått en tid innan sjukdomen diagnostiserades. Dysfagi förekommer som en biverkan 
av framförallt radioterapi men kan också orsakas av kirurgiska ingrepp. Strålningen mot 
halsen kan orsaka fibros vilket gör muskulaturen stelare men även smärtor i mun och svalg, 
mucosit och muntorrhet kan vara orsaken till dysfagi. Matikainen et al. (2009) beskriver att 
incidensen av dysfagi varierar med diagnos, sjukdomens avancemang, stråldos, rökning och 
alkoholkonsumtion samt patientens ålder. Så många som varannan patient drabbas av någon 
grad av dysfagi. Dysfagi innebär i regel svårigheter att tugga och svälja, men innefattar också 
hamstring av mat i munnen, känsla av att mat fastnar i halsen, host- och kräkreflexer samt 
dregling. Röstförändringar, till exempel hes eller rosslig röst, i samband med sväljning kan 
också indikera på dysfagi. En stor risk med dysfagi är aspiration, vilket kan orsaka 
infektioner. Patienter som behandlats mot cancer i huvud- och halsområdet har visat sig kunna 
ha kvarstående besvär med dysfagi i flera år efter behandlingen är avslutad. I en studie av 
Garcia-Peris et al. (2007) på 87 patienter hade 50 procent av deltagarna kvarstående dysfagi 
ett och ett halvt år efter behandlingen avslutats.  
 
Dysfagi har stor påverkan på näringsintag och måltidssituationer. Ofta leder tillståndet till 
malnutrition på grund av inadekvat näringsintag. Mahan & Escott-Stump (2008, s. 1074-
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1077) redogör för vikten av särskild kostbehandling för patienter med dysfagi. Vid dysfagi 
kan valet av livsmedel bli begräsade, eftersom vissa konsistenser inte är möjliga att svälja. 
Måltiden kan också vara tidskrävande på grund av upprepade sväljningsförsök. I regel är 
patienten i behov av rådgivning kring energi- och proteinrik kost samt konsistensanpassning 
av maten till mjukare eller flytande form. Kosttillägg kan behövas för att uppnå adekvat 
energiintag och vanligen kan drycker behöva förtjockas för att sväljning ska gå att genomföra. 
Mahan & Escott-Stump (2008, s.1084-1094) skriver vidare om hur dysfagi även är ett vanligt 
tillstånd som orsakar nutritionsproblem hos patienter med neurologiska sjukdomar till 
exempel ALS, Parkinsons sjukdom och efter stroke.  
 
Att leva med dysfagi har visat sig ha stor negativ inverkan på det sociala livet. Studier har 
påvisat försämrad livskvalitet och ökad förekomst av depression (Garcıa-Peris et al. 2007, 
Costa Bandeira et al 2008). Då dysfagi är vanligt förekommande bland patienter med 
neurologiska sjukdomar finns flertalet studier på patienter som har sväljsvårigheter orsakade 
av till exempel stroke eller multipel skleros. Ekberg et al. (2002) genomförde en kvantitativ 
studie på patienter med dysfagi orsakat av olika grunddiagnoser. Studien omfattade 360 
deltagare från fyra europeiska länder och sväljningssvårigheterna rapporterades orsaka 
hostningar, smärtor och dessutom tenderade måltiderna att ta tid. Cirka 40 procent av 
deltagarna uttryckte ångest och oro över att mat ofta fastnade i halsen. Deltagarna kände sig 
skamsna över att äta med andra och knappt hälften av dessa personer undvek alltid att äta 
offentligt på grund av detta. En studie av Jakobsson et al. (2000) beskrevs hur problemen med 
dysfagi gjorde det svårt att tugga samt behålla mat och saliv i munnen. Deltagarna kände sig 
utdömda och granskade av omgivningen eftersom de inte kunde föra sig vid matbordet. 
Vikten av gott bordsskick vid måltiden har behandlats i tidigare forskning. Sidenvall et. al 
(1996) beskrev hur personer med stroke och Parkinsons sjukdom upplevde svårigheter att 
hålla gott bordskick på grund av sin dysfagi. I studien beskrevs vikten av att vilja äta på ett 
korrekt sätt och hur måltidssituationen blev problematisk. Studiedeltagarna beskrev skam, 
olust och minskad aptit över att äta med andra då de hade svårt att föra mat till munnen utan 
att dregla och spilla mat omkring sig.  
 
Enteral nutrition  
 
När sväljningssvårigheterna blir alltför problematiska används enteral nutrition som 
tillförselväg. Enteral nutrition eller sondmatning innebär att näring och vätska tillförs 
magsäck och tarm utan kontakt med munhåla och svalg. Detta rekommenderas som 
förstahandsval då patienten har intakt mag- och tarmkanal (Mahan & Escott-Stump 2008, s. 
510). Om patienten planeras få sondnäring en kortare tid kan en nasogastrisk sond sättas. 
Detta innebär att en tunn slang förs in från näsan till magsäcken och denna sond sitta i fyra 
veckor utan att bytas. För sondmatning längre tid än fyra veckor bör en perkutan endoskopisk 
gastrostomi (PEG) läggas (Socialstyrelsen, 2011). DeLegge (2007) beskriver hur en sond förs 
ner via ett gastroskop ner i munhålan, genom matstrupen och till magsäcken. Sonden förs där 
ut genom bukväggen. Perkutan endoskopisk gastrostomi är idag det vanligaste ingreppet för 
långvarigt behov av sondnäring. Efter en lång tid med PEG kan en mindre och mer diskret 
infart, en så kallad ”knapp” ersätta PEG-sonden. En mindre vanlig sorts gastrostomi är s.k. 
Witzelfistel som sätts in genom en öppen bukkirurgi. 
 
Patienten får via gastrostomin all eller viss näring, vätska och eventuella mediciner. Särskild 
sondnäring utvecklade för speciella medicinska ändamål rekommenderas (Socialstyrelsen, 
2011). På marknaden finns olika produkter med varierande näringsinnehåll. Energitätheten i 
en standardsondnäring innehåller 1 kcal/ml men på marknaden finns också energirika 
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produkter med innehåll på upp till 2 kcal/ml. Mahan & Escott-Stump (2008 s. 517) redogör 
för hur sondnäringarna också kan variera i innehåll av protein, fiber samt vitaminer och 
mineraler. Förutom sondnäringar finns näringsdrycker kan drickas per oralt men också går att 
tillföra sonden via matningsspruta. Personer som får sondnäring kan matas kontinuerligt, 
vilket innebär oavbruten införsel av sondnäring i långsam takt under åtta till tolv timmar. Den 
vanligaste tillförselrutinen av sondnäring är så kallad intermittent där matningen fördelas som 
måltider. Sondnäringen administreras då vanligtvis med hjälp av en pump eller ett 
droppaggregat och patienten får sondnäringen vid flera tillfällen per dag (Mahan & Escott-
Stump 2008, s. 514). Sondnärings och näringsdrycker kan också sprutas in med 
matningsspruta vid måltidstillfällen, vilket kallas bolusmatning. En kombination av flera 
tillförselrutiner förekommer också (Mahan & Escott-Stump s. 514, 2008). Patienter som har 
gastrostomin efter strålning mot huvud- och halscancer, har denna kvar tills biverkningarna av 
behandlingen successivt minskar, vilket vanligen sker inom tre månader efter behandlingen 
avslutats (Nguyen et. al. 2005). Machtay et al. (2002) har studerat patienter som får kroniska 
besvär med dysfagi efter radioterapi. I artikeln beskrivs hur tolv procent av studiedeltagarna, 
som genomgått behandling mot huvud- och halscancer, fick kroniska sväljningssvårigheter 
och var i permanent behov av enteral nutrition. Kroniska sväljsvårigheter definierades här 
som kvarstående svår dysfagi nio månader efter behandlingen avslutats.  
 
Att leva utan vanlig mat 
 
I tidigare forskning som syftar till att beskriva om patienters erfarenheter med gastrostomi om 
har rapporterat om varierande känslor inför de förändringar som sker i livet. I en svensk studie 
av Martin et al. (2012) påvisades att matning via gastrostomin var tidskrävande och störde det 
dagliga livet. Studien genomfördes genom en enkätundersökning med patienter som fått en 
gastrostomi relaterat till olika diagnoser. Kvinnor upplevde matningen mer negativ än män 
och patienter med en cancerdiagnos värderade matningen mer besvärande än patienter med 
neurologiska sjukdomar (Martin et al. 2012). En liknande enkätundersökning genomfördes av 
Roberge et al. (2000) på 39 patienter som behandlades för cancer i huvud- halsområdet. En 
tredjedel av patienterna, som hade endera nasogastrisk sond eller gastrostomi, uppgav att de 
upplevde förbättrade relationer med familjmedlemmar. Detta diskuteras kunna beror på 
möjligheten att vistas hemma istället för på sjukhuset. Knappt en fjärdedel av deltagarna 
rapporterade också att de aldrig vistades i offentliga sammanhang där mat ingick. Verhoef & 
van Rosendaals (2001) genomförde intervjuundersökningar på patienter med gastrostomi 
orsakat av neurologiska sjukdomar och studien kunde rapportera om ett ökat psykiskt 
välbefinnande med gastrostomin. Patienten kände sig gladare, hade lättare att kommunicera 
och gladde sig åt att kunna befinna sig i hemmet trots sjukdomen. Även i denna studie 
beskrevs matningen via gastrostomin som ett tidsödande projekt och anhöriga beskrev att 
familjemedlemmen med gastrostomi ständigt var bunden till matningsaggregaten.  
 
Även Brotherton et al. (2006) genomförde intervjuer med patienter med varierande 
sjukdomsbakgrund som hade haft gastrostomi i minst fyra veckor. Här rapporterade en 
majoritet av de femton deltagarna negativ livskvalitet. Deltagarna beskrev praktiska 
bekymmer kring gastronomin som smärtor, läckage och störd nattsömn. Generellt beskrevs 
gastrostomin som en trygghet eftersom de längre ständigt behövde oroa sig för att få i sig 
tillräcklig med näring. Det var också en avlastning för anhöriga då dessa inte behövde pressa 
och tjata på sin närstående att äta. Brotherton et al. (2006) beskriver vidare att tillfällen där 
mat stod i fokus och skulle bidra till social samvaro och gemenskap upplevdes som 
problematiskt. Födelsedagar, högtider, bjudningar och festligheter var sådana svåra tillfällen 
där deltagarna inte kunde umgås som vanligt. Samvaron och den naturliga platsen att mötas 
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kring middagsbord eller eftermiddagskaffe var inte längre lika självklar. I en studie av Jordan 
et al. (2006) på 20 personer påvisas liknande tendenser kring förlusten av social samvaro. 
Deltagarna i studien hade alla haft gastrostomi minst ett år på grund av huvudsakligen 
neurologiska sjukdomar. Informanterna uttryckte en förlust av social samvaro genom att inte 
kunna äta tillsammans med andra. En deltagare berättade att han och hans fru alltid åt i olika 
rum eftersom hon ville undvika att oroa och göra honom nedstämd när hon själv åt. I denna 
studie berättade deltagarna att de såg gastrostomin som ett ”nödvändigt ont” som räddade 
deras liv, men som inskränkte aktiviteterna i vardagen västenligt. Mayre-Chilton et al. (2011) 
genomförde fokusgruppsintervjuer med sex personer med huvud- och halscancer samt tre 
anhöriga, angående upplevelser med enteral nutrition. Deltagarna hade under behandling mot 
cancern haft gastrostomi i minst tre månader. I studien framkom att gastrostomin påverkade 
patienten och de anhöriga väldigt olika. Anhöriga upplevde att de informerats bristfälligt 
kring varför en gastrostomi skulle sättas in vilket påverkade deras inställning till gastrostomin 
negativt. De anhöriga kände sig också osäkra och dåligt informerade om skötsel och hantering 
av gastrostomin i hemmet. Även åsikterna kring gastrostomin inverkan på det dagliga livet 
skiljde sig åt mellan anhöriga och patienter. De anhöriga tenderade att se mer negativt på 
situationen och tycka synd om patienten.  
 
Som litteraturgenomgången visar är tidigare studier som ämnat undersöka patienters 
erfarenheter med gastrostomi framförallt utförda på personer med neurologiska sjukdomar. I 
de studier som finns på patienter inom området onkologi har studiedeltagarna vanligen haft 
enteral nutrition (nasogastrisk sond eller PEG/knapp) under tiden för behandling och således 
kortare perioder. Det saknas i dagens forskningsläge studier gjorda på en enhetlig 
patientgrupp, och där gastrostomin inte är en del av behandlingen utan planeras kvarstå för 
resten av livet. 
 
 
 
METOD 
 
Kvalitativ forskningsmetod bygger på att beskriva och analysera de karaktärsdrag som finns 
hos det fenomen som ska studeras. Genom metoden kan vi utforska människors erfarenheter, 
upplevelser och värderingar. Till skillnad från kvantitativa metoder, där fokus ligger på 
numerisk data och statistik, är kvalitativa metoder en djupgående process som ger insikt i 
sociala och kulturella fenomen. Malterud (2001) beskriver hur olika strategier finns för att 
systematiskt samla in, organisera och tolka textmaterial från intervjuer, observationer eller 
skrivna texter. Inom medicinsk forskning har kvantitativa metoder varit dominerande enligt 
tradition och det har varit viktigt att presentera statistiskt säkerställda resultat som kan 
generaliseras till en stor grupp människor. Malterud (2001) argumenterar för den kvalitativa 
metoden som viktigt komplement till den kvantitativa forskningen för att få djupgående 
förståelse kring det medicinska fältet. Kvalitativa metoder besvarar andra frågeställningar än 
de kvantitativa och på så sätt ska metoderna ses som ett komplement till varandra och 
kunskapsberika fenomenet som en helhet. Malterud (2009) skriver i Kvalitativa metoder i 
medicinsk forskning:  
 

Om vi vill betrakta sjukdom och hälsa som dynamiska processer i den 
levande människokroppen behöver vi inte bara generaliserbar kunskap. Vi 
behöver också vetenskapliga tillvägagångssätt som erkänner att sådana 
processer utformas specifikt hos den individuella människan som befinner 
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sig i ett sociokulturellt sammanhang. Med kvalitativa forskningsmetoder kan 
vi få vetenskaplig inblick i sådana processer. (Malterud 2009, s.31) 

 
Med denna utgångspunkt, blir det tydligt att kvalitativ ansats är den bäst lämpade metod för 
att besvara denna studies syfte. Meningen är att få djupgående förståelse i människors liv, 
upplevelser och tankar i relation till konsekvenserna av en svår sjukdom. En kvalitativ metod 
kan innebära fokusgruppsintervjuer, observationer, dokumentanalyser eller djupintervjuer. I 
Den kvalitativa forskningsintervjun (2009, s.15) redogör Kvale & Brinkmann för hur vi 
genom en djupintervju lär känna andra människor, vi får kunskap om deras erfarenheter, 
känslor och attityder när de berättar om sin levda värld. Kvale & Brinkmann (2009 s.19) 
benämner forskningsintervjun som ”den halvstrukturerade livsvärldsintervjun”. Denna 
beskrivs som ”en intervju med målet att erhålla beskrivningar av intervjupersonens livsvärld 
i syfte att tolka innebörden av de beskrivna fenomenen”. Beskrivningen av en intervju passar 
bra till denna studie då det inbegriper att forskningen har ett tydligt fokus och samtidigt 
innefattar en hermeneutisk tolkningsmodell. 
 
Teoretisk ansats 
 
Tolkningen av denna studie har baserats på en hermeneutisk princip och grunden i den 
hermeneutiska vetenskapsteorin är att tolka omvärlden. Hartman (2004, s.106) beskriver att 
varje människa har en särskild uppfattning om sig själv och sin situation och knyter en 
särskild mening till de företeelser hon omges av. Kunskap om detta erhålls genom att ”leva 
sig in” i människans livsvärld. Hermeneutiken är ett holistiskt synsätt som fokuserar att få 
förståelse för hela människan och hur hon föreställer sig och uppfattar världen (Hartman 
2004, s.189). Det intressanta är inte hur världen egentligen är utan hur den uppfattas av 
människan och en absolut sanning eftersöks inte eftersom den enligt hermeneutiken inte 
existerar. Eftersom samma objekt kan tolkas olika av olika människor framtas ingen objektiv, 
definitiv sanning. Kvale & Brinkmann (2009, s.226) presenterar det som inom hermeneutiken 
benämns som hermeneutisk cirkel eller spiral. Denna spiralformade metafor syftar till den 
pendling mellan materialets enskilda delar, dess helhet samt forskarens förståelse och 
förförståelse som pågår genom hela forskningsprocessen. Tolkningen av materialet ska växa 
fram genom en cyklisk process där forskaren ständigt relaterar sin egen förförståelse till det 
framtagna materialet och denna reflekterande processen ska leda till en djupgående förståelse.  
 
Teorin om copingstrategier  
 
Copingstrategier beskrivs som individens sätt att hantera problem och påfrestningar i livet för 
att minimera stress. De amerikanska psykologerna Lazarus & Folkman (1984) beskriver 
teorin om copingstrategier och hur två olika typer av hanteringsstrategier agerar tillsammans, 
känslofokuserad coping och problemfokuserad coping. Känslofokuserad coping som går ut på 
att hantera och minska de negativa tankarna och den psykologiska stressen kring ett problem. 
Detta kan göras genom att undvika, förneka eller förminska problemet, använda sig av 
bortförklaringar eller ta ut de positiva delarna ur en negativ händelse. Känslobaserad coping 
beskrivs vidare av Lazarus & Folkman (1984, s.150) som en viktig del kring att bibehålla 
hopp och optimism även om det inte löser det faktiska problemet. Det andra sättet i teorin om 
copingstrategier är att problemfokuserad coping, som är inriktad på att finna praktiska 
lösningar och hitta alternativa utvägar till problemet och att agera (Lazarus & Folkman 1984, 
s.152). Problemfokuserad coping beskrivs som mer begränsande än känslofokuserad coping, 
då detta i större utsträckning är relaterat till individens specifika situation.  
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Forskarens förförståelse 
 
I kvalitativ forskning är det viktigt att redogöra för den förförståelse forskaren tar med in i 
projektet innan forskningen inleds. Malterud (2009, s.44) beskriver hur förförståelsen bestäms 
av forskarens bakgrund och yrkesmässiga perspektiv och är något som kommer att påverka 
vad hon väljer att studera, vilken vinkel som antas och hur resultatet presenteras. 
Förförståelsen kan vara nyttig för forskningsprocessen genom starkare motivation och djupare 
insikt i ämnet. Förförståelsen kan dock också bidra till en begränsad förståelsehorisont och 
svårigheter att se materialet ur nya perspektiv (Malterud 2009 s.45). 
 
Forskaren i denna studie är utbildad dietist arbetar på ett sjukhus inom det medicinska 
området onkologi. Genom det kliniska arbetet finns förkunskap kring patientgruppen och den 
problembild som vanligen föreligger vid onkologiska behandlingar. Förförståelsen kring 
patientgruppen, behandlingarna och de vanligt förekommande nutritionsproblemen är en 
styrka genom att lättare kunna få insikt om deltagarnas livsvärld och leva sig in i den 
beskrivna vardagen. Det finns dock risk att förbise andra infallsvinklar än de sträcker sig 
inom det egna kunskapsfältet och att förutfattade meningar om kost och matvanor överröstar 
det empiriska materialet. Genom forskningsprocessen har reflexivitet varit ett genomgående 
förhållningssätt. Reflexivitet är enligt Malterud (2009, s.24) ett förhållningssätt där forskaren 
aktivt letar efter konfrontationer med sina egna föreställningar och positioner. Materialet och 
datainsamlingsmetoden genomgår en ständig falsifiering, där kritiska frågor ställs kring det 
vad som kommit fram och hur detta kommit fram. Det ska dock tilläggas att det ska finnas 
rimliga gränser för skepsisen. Förförståelsen är också en viktig del ur den hermeneutiska 
vetenskapsteorin. Hartman (2004, s.189) beskriver det filosofen Gadamer kallar 
horisontsammansmältning. Förförståelsen för andra människor är beroende av vår egen 
sociala och kulturella bakgrund. Vår förståelse kommer att prägla hur vi uppfattar en annan 
människas livsvärld. Resultatet blir därmed en sammansmältning av vår egen förförståelse 
och studiedeltagarnas förförståelse och livsvärld.   
 
Urval och presentation av deltagarna 
 
Alla deltagare till studien har rekryterats med hjälp av dietister inom sektionen för 
cancerrehabilitering på ett sjukhus i Stockholm. För att kunna rekrytera patienter med samma 
diagnos och längre erfarenhet av att leva med gastrostomi var det ett krav att patienterna 
skulle ha haft cancer i huvud- och halsområdet samt fått näring genom en gastrostomi i minst 
ett år. Sektionens dietister informerades om studien och kontaktade själva patienter som 
kunde vara aktuella för intervju. Dessa personer kontaktades per telefon och informerades om 
studiens syfte. Åtta personer tackade i första skedet ja till att delta och till dessa skickades ett 
informationsbrev ut. Informationsbrevet underrättade deltagarna om studiens syfte och 
genomförande samt sekretess, konfidentialitet och hanterande av personuppgifter (se Bilaga 
1). En vecka efter brevet skickats ut kontaktades deltagarna per telefon, där de fick möjlighet 
att ställa kompletterande frågor om studien och en tid för intervjun bokades. Två personer 
som i första skedet tackade ja till att delta avböjde sedan på grund av sjukdom respektive 
talsvårigheter och sammanlagt sex personer samtyckte slutligen till att delta. Innan intervjun 
genomfördes fick samtliga underteckna ett skriftligt formulär för samtycke (se Bilaga 2). Med 
hänsyn till Patientdatalagen (SFS, 2008) har studiens författare inte öppnat patienternas 
sjukhusjournaler då vederbörande inte deltar i vården av patienten. Rekryteringsprocessen har 
godkänts av sjukhusets jurist för sekretess och journalföring samt dietistklinikens 
sektionschef. 
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Av de sex personer som ingick i studien, var fem män och en kvinna, alla i åldrarna 57-70 år. 
Samtliga individer hade haft cancer i huvud- och halsområdet och genomgått behandling mot 
denna. Formen och varaktigheten för behandlingen skiljde sig mellan deltagarna men samtliga 
hade erhållit strålningsbehandling i någon utsträckning. Deltagarna fick näring via enteral 
nutrition genom en PEG eller knapp som de haft mellan ett och fem år och alla 
studiedeltagare planeras i dagsläget ha kvar gastrostomin sitt resterade liv. Deltagarna hade 
alla sondnäringar som täckte den huvudsakliga delen av deras näringsbehov. Tre av 
deltagarna bodde ensamma och de resterande tre personerna levde tillsammans med partner 
eller barn.  
 
Intervjuguide och pilotintervju 
 
Ändamålet var att låta deltagarna berätta fritt kring sina erfarenheter och tankar kring 
gastrostomi och själva styra samtalet. Därför planerades en halvstrukturerad 
forskningsintervju, vilket är en intervjuform där forskaren har en plan om vilka teman och 
frågeområden som ska beröras, men är flexibel och låter deltagaren utforma svaren på sitt 
eget vis och i obestämd ordningsföljd. En intervjuguide med inspiration från Trost (2005) 
utvecklades och i denna fanns sju huvudsakliga områden som skulle beröras under intervjun 
samt några underliggande följdfrågor kring respektive huvudområde (se Bilaga 3). För att 
testa denna genomfördes två pilotintervjuer varav en intervju gjordes med en person som inte 
hade en gastrostomi utan lämnade fiktiva svar. Den andra pilotintervjun gjordes på en patient 
som rekryterats från samma sjukhus som studiedeltagarna. Deltagaren i pilotintervjun hade ett 
års erfarenhet av enteral nutrition men planerade ta bort gastrostomin inom kort varför denne 
inte uppfyllde de kriterier som fanns för att delta. Båda pilotintervjuer spelades in och 
transkriberades. 
 
Genomförande av intervjuer 
 
Av de sex intervjuerna, genomfördes fem intervjuer i deltagarnas respektive hem och en i ett 
enskilt rum på en restaurang. Att genomföra intervjuerna i deltagarnas hem var ett medvetet 
val, då en hemmiljö enligt Trost (2005, s.44) kan uppfattas som en tryggare plats men också 
för att underlätta för deltagaren att visa, beskriva och förklara kring hanteringen av 
gastrostomin i det dagliga livet. Intervjuerna inleddes med praktiska frågor kring exempelvis 
hur länge deltagaren haft sin gastrostomi och därefter ombads deltagaren berätta fritt kring 
sina upplevelser att få mat via denna. Detta gjordes för att samtalet skulle komma igång och 
på ett naturligt sätt komma in på livet med gastrostomin. Då studien utgår från en 
hermeneutisk princip, med fokus på förståelse för hur deltagarna känner, tänker och resonerar 
gavs stort utrymme för deltagaren att ge vida beskrivningar om sitt liv och sin livssituation. 
Deltagarna fick god tid att tänka och fundera kring sina känslor och tankar. Intervjun styrdes 
emellanåt in på frågeområden enligt intervjuguiden. Intervjuerna spelades in med en diktafon 
samt som säkerhetsåtgärd även en mobiltelefon och under samtalet gjorde intervjuaren korta 
anteckningar gällande särskilda områden som kunde bli aktuella att återkomma till. 
Intervjuerna genomfördes i februari och mars år 2013 och varje enskild intervju tog mellan 45 
och 90 minuter. Det inspelade materialet transkriberades ordagrant vilket resulterade i 73 
sidor text. Även skratt, pauser och saker som deltagarna visade eller pekade på skrevs ned för 
att få en helhetskänsla av intervjun. 
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Analys 
 
Det transkriberade materialet har bearbetats genom tematisk analysmetod. En tematisk 
analysmetod är datastyrd och lämpar sig väl för att utveckla nya begrepp som inte är baserade 
på existerande teorier (Malterud 2009, s.97). Metoden går ut på att på ett strukturerat sätt 
organisera data samt identifiera och rapportera förekomna mönster i ett empiriskt material. 
Analysen har följt den guide i sex steg som publicerats av Braun & Clark (2006) och går ut på 
att bli bekant med materialet, ta ut initiala koder, söka efter teman, granska teman och 
slutligen definiera och namnge teman. Processen fortskred enligt följande: 
 

1. Analysprocess påbörjades direkt efter alla intervjuer transkriberats för att intervjuerna 
skulle vara färskt i minne. För att få en överblick och bli bekant med materialet lästes 
all text igenom två gånger utan att anteckningar gjordes i dem. 

2. Vid tredje genomläsningen påbörjades ett kodningsarbete där meningsbärande enheter 
togs ut. Intervjuerna lästes långsamt och ord och uttryck som förefall intressant 
relaterat till studiens syfte markerades med en färg. Olika meningar i intervjun som 
berörde samma ämnesområde fick samma färg. Meningar som berörde andra områden 
tilldelades en annan färg. Varje meningsbärande enhet skrevs ned i en matris för 
respektive intervju. Samma procedur gjordes i alla intervjuer och meningar med 
liknande innehåll i de olika intervjuerna fick samma färger. Sex matriser 
sammanställdes, en för varje intervju, med upp till 53 stycken meningsbärande enheter 
per matris. 

3. Alla meningsbärande enheter organiserades sedan och meningar med samma färg 
skrevs in i en ny matris, där meningsbärande enheter från olika deltagare samlades. 
Vissa meningsbärande enheter som fått samma färg delades då de visade sig ha olika 
innebörd. Alla matriser fick sedan ett sammanfattande namn och utgjorde en enskild 
kod till exempel ”krångel med gastrostomin”, ”tidskrävande” och ”näring från riktig 
mat”. 

4. Organiseringen av de meningsbärande enheterna resulterade i nitton koder. Vissa 
meningsbärande enheter passade in i flera koder och skrevs därför in i två matriser. 

5. I analysens sista del gjordes en tankekarta över alla koder för att enklare kunna bilda 
teman. De nitton koderna reducerades därefter till fyra teman. 

6. Under skrivprocessen förekom ständig återblick på materialet för att försäkra 
presentation av ett överrensstämmande resultat. Alla intervjuer lästes slutligen igenom 
igen som en försäkran om att koder och teman representerade budskapet relaterat till 
materialets helhet.  

 
Tabell 1. Exempel ur analysprocessen 
 

MENINGSBÄRANDE ENHET                    KOD                                                  TEMA 
“Det fastnar lätt i rören”                            Krångel med gastrostomin 
                                                                                                                              Vardagslivet med gastrostomin 
 ”Det blir mycket film”                               Sysselsättning under matning            
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
“När man är ute och reser…eller reste.            Matminnen                                         
  Så mycket god mat som man åt”  
                                                                                                                                       Saknaden av maten 
”Glass kan jag få i mig”                                Mat som fungerar 
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Etiska överväganden 
 
Etiska överväganden kring denna studie har vägletts av Vetenskapsrådets rapport God 
forskningssed från år 2011 (Vetenskapsrådet 2011). Rapporten redogör för de etiska krav som 
finns på forskaren, forskningens inriktning och dess genomförande. I enighet med kravet om 
information underrättades deltagarna i denna studie både muntligen och skriftligen om hur 
studien skulle genomföras och presenteras. Deltagarna informerades också om att studien inte 
är sammankopplad med den hälso- och sjukvård de får från dietist eller övriga på sjukhuset. 
Kravet om samtycke innebär att deltagarna själva bestämmer om de vill medverka i studien 
och har rätt att avbryta deltagande om de önskar. Samtliga deltagare var över 15 år och 
bedömdes ha kognitiv förmåga att själva ta beslut om deltagande. Om det framkommit efter 
intervjun att deltagare på grund av kognitiv svikt inte på egen hand kunnat ta beslut om att 
delta skulle denna person ha uteslutits ur studien enligt vedertagen etisk praxis 
(Vetenskapsrådet 2011). 
 
För att skydda deltagarnas integritet har allt material till studien behandlats konfidentiellt. 
Deltagarnas namn och adresser har förvarats otillgängligt för obehöriga. Vid transkriberingar 
har person- och ortsnamn avidentifierades och de citat som publicerades i resultatet har noga 
övervägts för att inte avslöja deltagarnas identitet. Trots avidentifieringen finns risk att 
vårdgivare som känner patienten väl till exempel ansvarig dietist eller sjuksköterska kan 
identifiera personen. Detta beroende på att både deltagarantalet till studien och patientgruppen 
generellt är relativt liten. För att minska risken att kunna identifiera någon person har inte 
ålder och civilstatus för varje enskild individ redovisats. Det insamlade datamaterialet 
kommer enbart att användas till denna masteruppsats och eventuellt publicering i vetenskaplig 
tidskrift, vilket deltagarna också underrättades om.  
 
Ett policydokument från Medicinska forskningsrådet (2003) för etisk värdering inom 
medicinsk forskning diskuterar begreppet beroendeställning. I en etisk diskussion är det 
viktigt att identifiera om en beroendeställning finns eller kan utvecklas mellan forskare och 
patienten som deltagare. Patienten är en autonom individ och har omdömesförmågan att förstå 
vad studien innebär men kan fortfarande befinna sig i en stark psykologisk beroendeställning 
relaterat till sin svåra sjukdom. Patienter som uppsatsförfattaren gett vård till eller planerar ge 
vård till har inte rekryterats av detta skäl. Trots detta kan deltagarna känna att de vill vara ”till 
lags” och leverera betydelsefull information. Detta kan vara ett svårt faktum att eliminera men 
likt Kvale & Brinkmann (2009, s.91) beskriver, är balansen mellan professionell distans och 
personlig vänskaplighet viktig i forskningsintervjun. I kontakt med deltagarna antogs rollen 
som forskare samtidigt som deltagarna var medvetna om rollen som dietist. Som vägledning 
har Etisk kod för dietister (Dietisternas Riksförbund, 2007) använts, som beskriver ”Ansvaret 
mot patienten är alltid det tyngst vägande för dietisten”. Kortare frågor om kost och näring 
har därför alltid besvarats, ofta efter att intervjun avslutats. Om deltagare upplevdes vara i 
behov av mer specifik kostbehandling hänvisades till ansvarig dietist på sjukhuset.  
 
Medicinska forskningsrådet (2003) hänvisar också till godhetsprincipen som också är en 
grundläggande etisk regel vid forskning. Denna princip syftar till forskarens strävan efter att 
göra gott samt förebygga eller förhindra skada. I denna studie har patienterna inte utsatts för 
experiment som kan åsamka fysisk skada. Däremot finns risk att deltagarna utsätts för psykisk 
påfrestning då samtalet riskerar riva upp känslor relaterat till sjukdomen och deltagarna 
exponeras för känslor och tankar de tidigare förträngt. Med tanke på detta har 
uppsatsförfattaren varit uppmärksam under intervjuerna för att observera påtagligt lidande och 
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psykisk stress. Det har noggrant påtalats att deltagaren kan avbryta samtalet när som helst och 
om intervjuaren upplevt ett behov av kuratorskontakt har detta varit möjligt att föreslå. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att patienterna är en sårbar grupp relaterat till sin sjukdom och 
sitt vårdbehov. Det är dock omöjligt att välja en annan patientgrupp för att göra en studie med 
denna frågeställning. Forskning kan motiveras till forskningskravet som innebär att nyttan 
med forskningen har ett egenvärde för att förbättra omvårdnaden för patientgruppen i stort 
och generera forskning med god vetenskaplig kvalitet (Vetenskapsrådet 2011). 
 
 
 
RESULTAT 
 
Studiedeltagarna uttryckte genomgående en mycket stark glädje över att ha överlevt 
sjukdomen. Tacksamheten över att leva var något som överskuggade eventuella smärtor och 
sviter som fanns kvar från cancern och genom att blicka tillbaka på det svåra livet under 
behandlingen uppfattades inte gastrostomin och den förändrade måltidssituationen som ett 
problem. Det uttrycktes generellt en tacksamhet över att ha fått några extra år i livet och 
kunna fortsätta uppleva dagen.  
 
”Ja, man måste ju se det positivt, även om man inte har något att tacka cancern för. Inte ett 
enda dugg kan jag tacka den för. Men jag har överlevt tre cancersjukdomar och fem stora 
operationer, varav två gick åt helvete rent ut sagt. Men vafan jag lever ju! Och en jävla 
smärta är det. Men som sagt jag lever och tar till vara på dagen. Gräva ner sig, det kan man 
aldrig må bra av.” – Deltagare 3 
 
Generellt framkom en acceptans till att gastrostomin skulle var kvar för resten av livet och det 
var viktigt att normalisera livet med denna så mycket som möjligt. En av deltagarna skiljde 
sig dock från de andras inställning till gastrostomin. Denne person upplevde besvikelse på 
hälso- och sjukvården och ställde sig kritisk till att ha fått gastrostomin insatt eftersom 
personen upplevde att sväljningen var bättre tidigare. Deltagaren hade haft enteral nutrition 
kortare än de andra deltagarna (cirka ett år) men mådde ännu inte bra av sondnäringen, vilket 
också bidrog till att situationen var besvärlig.  
 
Glädjen att leva verkar således som ett genomgripande fynd för hela det empiriska materialet.  
Fyra övriga teman framkom under analysen; ”Vägen till accepterandet av gastrostomin”, ”Det 
nya livets rutiner och vanor”, ”Den sinnliga maten” och ”Minskad social samvaro” och dessa 
presenteras nedan, med tillhörande citat från deltagarna.  
 
Vägen till accepterandet av gastrostomin 
 
Deltagarna beskrev en lång resa genom sjukdomsprocessen och till att acceptera ett liv med 
gastrostomin. Den långa vandringen började med ett plötsligt cancerbesked. Innan deltagarna 
hade hunnit acceptera det chockerande beskedet om cancern började livet snurra runt som i en 
virvelvind av diagnoser, undersökningar, utredningar, beslut, medicineringar, behandlingar 
och biverkningar. När de beskrev denna process framkom känslor av hjälplöshet och 
oförmåga att påverka sin egen situation. Flera deltagare beskrev strålningsbehandlingen som 
det mest avskyvärda genom de oerhörda fysiska smärtorna som kom genom biverkningar. 
Även den psykiska påfrestningen var mycket stor, där rädsla varvades av ångest och oro. 
Många upplevde det vikigt att hålla fast vid stabila punkter runt omkring, i form av vänner 
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och anhöriga. Stödet och de fasta punkterna i tillvaron blev en betydelsefull förutsättning för 
att kunna bibehålla hopp om överlevnad. Det var även svårt för anhöriga att behålla lugnet 
och deltagarna berättade om hur man i familjen fick hjälpas åt att mildra varandras oro och 
ängslan. Vänner som betraktade situationen från avstånd kunde nästan uppfattas som 
irriterande eftersom de inte förstod den fokuserade kamp som individen genomgick. 
 
”Så det var ju lite kris. Men jag var helt fokuserad: ”Nu ska jag klara av det här, och nu det 
här”…Men för dom andra så var det mer oroande” – Deltagare 4 
 
Situationen med maten var också en svårighet och länge pågick en kamp mot dysfagi. Även 
om en gastrostomi för många sattes in i tidigt skede ville man försöka klara sig utan den så 
långt som möjligt. Det var plågsamma tider med sväljningssvårigheterna och försöken att 
tillgodose kroppen tillräckligt med näring. Fler deltagare beskrev hur vikten rasade och orken 
minskade allt mer. En av deltagarna berättade om hur orkeslösheten bidrog till att han en dag 
inte kunde gå utanför dörren, en brytpunkt där han bestämde han sig för att det fick vara nog. 
När väl gastrostomin började användas upplevdes det generellt som en tacksamhet att slippa 
kämpa mer med maten. Flera deltagare beskrev att orken blev bättre genom att få sondnäring 
och den negativa viktutvecklingen upphörde.  
 
Genom sjukdomsprocessen började det intensiva kaoset kring så småningom att ebba ut. 
Behandlingarna var över och man fick positiva besked kring cancern vilket gjorde att rädslan 
började lätta och hopp om framtiden infinna sig. Snart började en process att samla ihop 
bitarna av sig själv och reparera de skador som uppstått. Cancerbehandlingen och 
efterföljande sårläkning medförde en oerhörd fysisk smärta och lämnade synliga spår på 
kroppen. Deltagarna beskrev att utseendet inte var sig likt efter viktnedgången samt med ärr 
från strålning och operationer. Bekanta reagerade starkt på deltagarnas förändrade utseenden 
genom att bli ledsna, bekymrade eller rent av skrämda när de såg ärr, sår, en talventil i halsen 
eller infart till gastrostomin. En deltagare berättade att det var otänkbart att skaffa sig en 
partner efter sjukdomen, på grund av det förändrade utseendet. Reaktionerna från 
omgivningen krävde i många fall att deltagarna var tvungna att trösta och stötta sina vänner.  
 
”Ja hon ramlade nästan ihop. Och jag fick liksom försöka säga ”Nä, men det är bra, det är 
ingen fara”. Och jag har ju dålig röst också. ”Lilla gumman, jag mår bra” Och hon bara 
grät. Så jag fick liksom….nästa gång jag åkte dit fick jag med mig två bakelser och ett kort 
jag skrivit på baksidan. Det är hon som har gjort de här stropparna [pekar på ett broderi som 
sitter på väggen]. Och bakelserna, och så satt jag där en timme och snackade skit…   
– Deltagare 2 
 
Efter behandlingen var det viktigt med stöd, support och att dela med sig av sina erfarenheter. 
Den fokuserade kampen om överlevnad upplevdes lättare att hantera genom att höra andra 
berätta om sin process genom sjukdomen. Att det fanns stödgrupper från exempelvis kyrkan 
eller sjukhuset beskrevs som mycket positivt. En av deltagarna berättade dock en omvänd 
situation, där stödgruppen bidragit till mer oro och negativa tankar då de andra deltagarna i 
gruppen upplevdes som deprimerade och stressade. De deltagare som levde tillsammans med 
en partner berättade att relationen förändrades mycket efter cancern, både till det positiva och 
till det negativa. Ur deltagarnas perspektiv sågs anhörigrollen som en tung uppgift genom att 
bli påtvingad en roll som sjukvårdare. Även om sjukvården var behjälplig i mångt och mycket 
var det logistiskt lättare för partnern att stå till tjänst med till exempel såromläggningar i 
hemmet. Relationen med partnern blev också djupare och tätare sammansvetsad vilket 
uppfattades som det positiva.  
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”Ja men mer måna om varandra. Tar inte varandra för givet på samma sätt som tidigare. Så 
det har ju varit positivt. Man svetsas samman. Vi har varit gifta i 28 år.” – Deltagare 4 
 
Efter att ha överlevt en svår sjukdom uppstod en del existentiella frågor. Tankarna om att ha 
fått livet tillbaka var oerhört starka och det funderades kring vilka faktorer som orsakat 
sjukdomen och vad som avgjort att just de överlevt. Kring uppkomsten av cancern lyftes 
livsstilen som en orsakande faktor. Hög konsumtion av tobak och alkohol sågs som avgörande 
anledningar, men det fanns också funderingar kring vad man arbetat med tidigare i livet samt 
vilket genuppsättning man bar på.  
 
Det nya livets rutiner och vanor 
 
När vardagslivet åter skulle infinna sig var det mycket som förändrats. Sjukdomen blev en 
vändpunkt i livet vilket medförde nya rutiner och vanor. Tempot i tillvaron drogs ner och en 
lugnare, mer stillsam fas befäste sig men förändringen beskrevs generellt inte som något 
negativt utan snarare en nystart. Det var inte längre aktuellt med jobb vilket innebar mer tid i 
hemmamiljö med andra sysslor än tidigare. Det fanns nu möjlighet att ägna mer tid åt egna 
intressen och hobbys som till exempel fotografi, musik och film. Hur man påverkades av 
förändringen varierade också beroende på tidigare vanor i livet. Flera deltagare hade tidigare 
rökt mycket eller druckit stora mängder alkohol, vilket inte var ett liv de ville gå tillbaka till 
eller saknade.   
 
” (…) Men jag saknar ingenting med att vara berusad, och det är tack vare de här. Ja, du vet 
tidigare var det ju mellan tre och tio öl om dagen, även på jobbet…  
– Deltagare 2 
 
Det nya livets rutiner och vanor med gastrostomin innebar stora förändringar, särskilt under 
de första månaderna. Det upplevdes jobbigt att fortsätta få sondnäring och det krävdes en tid 
för att denna skulle bli en del av vardagen. Några deltagare nämnde att de haft problem med 
diarré och kräkningar av sondnäringen, något som dock förbättrades med tiden. Det gällde att 
successivt acceptera sin nya livssituation och normalisera livet så mycket som möjligt. I 
största möjliga mån ville man finna strategier och lösningar för att på bästa sätt inkludera 
gastrostomin i vardagen. Då det var viktigt att normalisera matningssituationerna hade man 
kommit på olika upphängningsanordningar och diverse lösningar för matningen i hemmet. 
Det kändes till exempel bättre att hänga upp påsen med sondnäring i en lampkrok eller 
klädhängare istället för på en droppställning från sjukhuset. I det nya livet var det 
betydelsefullt att utradera tankar om sjukhus och inte göra sig sjukare än man kände sig. De 
flesta deltagare tyckte att distansen till sjukdom och sjukhusmiljö gjorde det lättare att 
acceptera gastrostomin. Ju längre tiden gick desto bättre blev gastrostomin en del av 
vardagen. En deltagare beskrev dock en omvänd situation och han tyckte att det blev 
jobbigare ju längre tiden gick och ju mer andra symtom och besvär från cancern försvann. 
Gastrostomin hade accepterats som en del av behandlingen mot sjukdomen och en del i 
processen att bli frisk. När sedan många andra symtom från cancern försvann blev 
gastrostomin ett bevis på att livet inte var som vanligt och aldrig riktigt skulle bli det heller.  
 
”Från början så är det liksom så att man är inne i det där ”sjukhustänket”, men ju friskare 
man blir desto mer vill man normalisera sig /…/ När det basala börjar fungera så kräver ju 
människan mera” - Deltagare 4 
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Rutinmässigt tog deltagarna sondnäring i gastrostomin två till tre gånger per dag. Tiden för 
varje matningstillfälle varierade för olika deltagare, men generellt tog matningen mellan tjugo 
minuter till en och en halv timme. Att få sondnäring innebar för många en väldigt rutinmässig 
vardag med matning på speciella tider och att man höll vissa tider berodde framförallt på att 
hungerkänslorna inte infann sig som de gjort tidigare i livet. Det fanns sällan en upplevelse 
om att vara hungrig och någon mättnadskänsla infann sig likväl inte. Därför sågs 
sondmatningstillfällena som ett sätt att ”tanka” och bara förse kroppen med det den behöver. 
Under matningstillfällena var det vanligast att titta på tv, läsa böcker eller lösa korsord. Vissa 
deltagare hade sondmatningsryggsäckar som man kunde ta med sig ut på promenad och på så 
sätt få mat under andra aktiviteter. En deltagare hade till exempel tagit sondnäring ute på 
golfbanan. Att ha olika sysselsättningar under matningen påtalades som en förutsättning 
eftersom matningstillfällena var tidskrävande. Det blev mycket ofrivilligt stillasittande och 
det krävdes planering kring måltiden, särskilt om en bestämd tid skulle passas eller man 
planerade åka någonstans. Det var vanligt att hoppa över ett matningstillfälle per dag eller att 
ta sondnäring på natten för att spara tid och att spruta in näringsdrycker istället för sondnäring 
förekom också, för att slippa sitta uppkopplad till sondmatningsaggregaten så länge. 
 
”Ja det ska plockas fram, hängas och sen ska man sitta där…Det bästa vore ju om man kunde 
köra igenom allt på tio minuter, men det går ju inte” – Deltagare 1 
 
Infarten till gastrostomin beskrevs som ett visst irritationsmoment eftersom den genom åren 
krånglat en del. Det vanligaste bekymret var att sondnäring läckte ut vilket orsakade sveda på 
huden och nerfläckade kläder. Att sondnäring läckte ut från infarten eller från slangar var 
också ett problem då den omtalades som kladdig, klibbig och svår att få bort om den hamnade 
på golvet eller möbler. En person skämtade om att behöva ta in en städfirma för att få bort 
sondnäring som hamnat på golvet, en annan om att behöva avfettningsmedel för att rengöra 
diskhon ordentligt.  
 
”Det är värre än Karlssons klister! Det går inte att få bort! Det är som lim. Och så hårt så 
det blir som båtlack!” – Deltagare 6 
 
Vardagslivet med gastrostomin innebar också smärtor i huden kring infarten. Irriterad hud och 
spänningar, likt träningsvärk, i området kring gastrostomin beskrevs som vanligt 
förekommande. En deltagare upplevde att det kom otrevliga dofter ur gastrostomin, något 
som kunde uppfattas som besvärligt i offentliga sammanhang. Flera av deltagarna uttryckte 
också ett missnöje med hur slangar och munstycken till PEG:en eller knappen var 
konstruerade. Munstycket till gastrostomin upplevdes som för trång och slangarna för smala 
och det beskrevs som väldigt irriterande att inte kunna spruta in andra saker än sondnäring 
och näringsdrycker, eftersom det då lätt tog stopp i rören. Det förekom också att sondnäring 
med fibrer fastnade i slangarna på grund av detta. 
 
Deltagare 5: ” Det är för litet hål. Du vet det fastnar ju. Den är så jävla tunn slangen. Och så 
ska man få in mat genom det lilla hålet. Hur ska man få in något genom det lilla hålet? 
Intervjuare: Om hålet varit större, hade du sprutat in annat då? 
Deltagare 5: Ja det hade gått bättre då! Jag får ju inte ens in den här [visar en medicinburk]. 
Du vet, jag tar sönder den, men ändå fungerar det inte. Om det varit större hål hade jag tagit 
större grejer” 
 
När sondnäringen kommit in i kroppen beskrevs den generellt som oproblematisk och 
deltagarna mådde bra av den. Trots att sondnäringen gav dem fullgod näring fanns en 
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inställning att vanliga livsmedel tillförde näringsämnen på ett bättre sätt och gjorde extra 
nytta. Den starka tron på den vanliga maten bidrog till en vana att regelbundet använda 
matningsspruta och sprutade in, eller försöka spruta in annat än sondnäring och 
näringsdrycker. Deltagarna kände inte smak av det som sprutades in utan gjorde detta för 
känslan av att få i sig näringsrika ämnen. Livsmedel som uppfattades som nyttiga kunde till 
exempel vara tomatsoppa eftersom man hört att det skulle vara bra för prostatan, också 
tranbär omnämndes som ett livsmedel med läkande egenskaper. Vissa livsmedel som ansågs 
ha bra effekt på magen och tarmen till exempel blåbärssoppa, yoghurt och Pro Viva kunde 
också sprutas in med jämna mellanrum. Några deltagare pratade om en önskan att få i sig mer 
naturliga livsmedel och kände att sondnäringen var för kemiskt framställd. De kände också 
osäkerhet kring vad sondnäringen egentligen innehöll. En man sprutade regelbundet in sin 
egen hemmagjorda svartvinbärssaft för att tillföra naturliga ämnen. 
 
”Det är för att det är nyttigt [svartvinbärssaften]. Jag har inget socker i heller, bara lite lite 
lite konserveringsmedel i så det ska kunna vara sig... Men det är för nyttan liksom, för att det 
är nyttigt. Jag inbillar mig att min egen svartvinbär är det…” - Deltagare 2 
 
De flesta valde att spruta in olika typer av vätskor, då andra konsistenser var svåra att få in 
genom slangarna. En deltagare berättade dock att han regelbundet mixade till exempel ägg, 
mjölk, avokado, skinka och tomat till flytande konsistens för att få i sig extra näring och 
känna sig piggare. Han kände också att han ville förnya sig kring maten eftersom han skulle 
livnära sig på sondnäring resten av livet.  
 
Deltagare 1: Ja tomat, avokado, ägg, allting som går att slå sönder så att det inte fastnar i 
rören. Så det blir samma konsistens som det i påsarna… 
Intervjuare: Ja det kan man mixa så det blir den konsistensen. Som vällingsform… 
Deltagare 1: Det har hänt att jag kastat i skinka! [Skratt] 
Intervjuare: [Skratt] Jaha! 
Deltagare 1: Fast då får jag ju stå och mixa ganska länge… 
Intervjuarna: Hur får du dom här tankarna? Att du ibland vill äta något annat? 
Deltagare 1: Nä, jag känner ju inte vad jag äter. 
Intervjuare: Du känner inte smaken? 
Deltagare 1: Nej, det är bara för näringens skull”  
 
Den sinnliga maten  
 
Det starka band som finns mellan mat och våra mänskliga sinnen framkom tydligt utifrån 
deltagarnas berättelser. Det uppfattades som en sorg att inte kunna äta och behandlingar hade 
till viss del förstört smaklökarna och därmed förmågan att känna smaker. Med nostalgi 
berättade deltagarna om maten de längtade efter och hur de saknade matens smaklighet. Om 
man tidigare i livet lagat mycket mat och uppskattat att tillreda goda rätter blev förlusten extra 
stark, genom att inte kunna prova olika smakkombinationer. Det förklarades att dofter av mat 
kunde vara riktigt plågsamma eftersom de genererade minnen om den goda maten. Minnen 
om maten blev som att titta i ett gammalt fotoalbum, där lukter och tankar frambringade 
känslor om resor, relationer, högtider och möten med människor. På detta sätt beskrevs 
matminnena som något positivt och eftersträvansvärt. En deltagare berättade att han direkt 
efter cancerbeskedet gjorde många restaurangbesök för att njuta av maten ordentligt innan 
behandlingen, något han senare kunde se tillbaka på med glädje. Matminnen frambringade 
dock inte bara glädje utan även en nedstämdhet genom vetskapen att aldrig få uppleva maten 
på samma sätt igen. 



 23 

 
”Ja det är ett stort avbräck. Normalt så kanske man inte tänker på det. Man bara äter och sen 
har man gjort det. Det gör man ju inte nu, när man sitter såhär. Och då kommer gamla 
matminnen upp…” - Deltagare 1  
 
Saknaden av att maten förstärktes kring högtider då hysterin kring mat blossade upp i 
tidningar och på tv. Matprogram på tv beskrevs med skräckblandad förtjusning då avsaknaden 
av maten gjorde dem jobbiga att titta på men samtidigt var underhållande. Det framkom flera 
strategier för att hantera den stora förlusten av att inte kunna äta. Den huvudsakliga lösningen 
var att man smakade på mat och spottade ut, när man befann sig ensamma eller hemma med 
familjemedlemmar. I offentliga sammanhang spottade ingen deltagare ut mat. Genom alla år 
med svårigheter att svälja hade många deltagare hittat särskilda rätter och livsmedel som de 
kunde äta lite av, exempelvis mjukare rätter, godis och glass. Att hitta ett nytt livsmedel som 
gick att äta blev en utmaning och en seger varje gång något fungerade bra. Dessa segrar kom 
med jämna mellanrum men tyvärr var förlusterna större och mer frekventa. Vätskor var 
generellt svårare att svälja, men kolsyrade och alkoholhaltiga drycker upplevdes som lättare. 
För att kunna äta lite vanlig mat beskrev deltagarna att de hade ordentligt med sås eller 
stuvning till maten för att underlätta sväljningen.  
 
”Min fru gjorde lammkotletter med någon stuvning, och då kan jag svälja stuvningen, och så 
tuggar jag kotletterna tills de blir fintuggade och så spottar jag ut det” ∼ Deltagare 2 
 
Eftersom förmågan att känna smaker hade förändrats mycket med strålningen varför det inte 
heller hjälpte att smaka på mat alla gånger och att det snarare uppkom en rädsla att maten inte 
skulle smaka som förr. Eftersom smaken av maten inte längre var sig lik, berättades det om 
sätt att njuta av mat med andra sinnen. Luktsinnet upplevdes till viss del starkare och på så 
sätt kunde både dofter av mat och andra lukter vara tillfredställande. Även visuellt kunde man 
njuta av maten till exempel genom att handla, laga mat och att duka vackert. En annan strategi 
var att duka fram lite mat och smaka på det, samtidigt som man fick sondnäring eller sprutade 
in näringsdryck, vilket då gav då en känsla av att bli mätt på det man åt via munnen. 
 
”Jag gillar ju att handla. Jag äter med ögonen: ”Det där måste vi ha” och ”Det här måste vi 
ha” - Deltagare 4 
 
”Men man får ju låtsas. Jag sätter mig här med sill, nubbe och en påse sondnäring” 
 - Deltagare 3 
 
Minskad social samvaro 
 
Att inte längre kunna äta på ett vanligt sätt innebar stora förändringar för det sociala livet. 
Alla deltagare beskrev någon form av förändrad måltidsituation, framförallt fokuserat kring 
begränsat umgänge med andra och färre måltider med sällskap. Efter sjukdomen reflekterade 
flera av deltagarna kring matens betydelse för relationer och hur många situationer i samvaro 
med andra kretsade kring mat eller dryck i någon form. Den naturliga samvaron vid 
matbordet med vänner och familj förändrades till det negativa.  
 
”Så det känns ju som en sorg liksom, att man inte kan äta och rent socialt hänga med som 
tidigare. När man går ut på stan, tittar in på fik och så….Man blir utestängd från det. Det är 
något man blir varse då. När man fick det här problemet hade jag inte en tanke på att mat 
och dryck hade så stor betydelse för det sociala livet” - Deltagare 4 
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Deltagarna beskrev olika begränsningarna i gemenskap kring matbordet beroende på hur 
familjesituationen såg ut. De deltagare som levde med en partner berättade att de minskade 
måltiderna tillsammans hade en definitiv påverkan på samlivet vilket beskrevs som 
påfrestande för förhållandet och något som bidrog till mindre umgänge. Det var vanligt att 
man åt vid olika tider eller i olika rum eftersom det inte fanns en naturlig anledning att samlas 
kring matbordet. Genom åren efter sjukdomen hade båda parter i förhållandet skaffat sig nya, 
vitt skiljda intressen eftersom mindre tid ägnades till måltider och matlagning.  
 
”Nej det har blivit….det är för jävligt [att inte äta tillsammans]. Det är inte bara det, det är 
också att vi har vitt skiljda intressen av tv-program, så vi har varsin tv” - Deltagare 2  
 
Vikten av att umgås kring matbordet var dock stark och det fanns en strävan efter att göra det 
oftare än man gjorde i dagsläget. Därför beskrevs moment som kopplades till gemenskap 
kring måltider, till exempel inhandling och matlagning, som viktiga och något man strävade 
efter att göra oftare. Familjemåltiden sågs av vissa deltagare som mycket viktigt och det var 
betydelsefullt att äta den som man alltid gjort förr. För att kunna dela måltiden med andra var 
det vanligt att deltagarna satt med vid matbordet och tog en påse sondnäring. Det uppfattades 
dock inte helt naturligt att sitta vid matbordet utan att äta, vilket gjorde att man ofta hade en 
tallrik framför sig med något att smaka på. Ofta bestod smakportionen lite av den rätt de 
övriga åt eller annan rätt som gick bättre att svälja. För många gick glass bra att äta och var 
därför en vanlig efterrätt att dela med familjen. Högtider och tillfällen där man samlas för att 
äta tillsammans beskrevs av flesta av deltagarna som tillfällen man fortfarande njöt av och 
detta förklarades med att julbordet erbjöd många rätter och alltid fanns någon rätt som 
fungerade. Dock roades inte alla deltagare av dessa tillfällen, en man beskrev att han alltid 
firade jul hemma i ensamhet, han inte såg någon poäng med att titta på när andra åt.  
 
”Nej, på jul är jag hemma. Det går ju inte och sitta där och titta på dom /…/ Barnen vet ju att 
jag inte äter, så jag har sagt ifrån.” - Deltagare 5 
 
Deltagarna upplevde generellt att de mer sällan åt i samvaro med andra och kände att de inte 
blev hembjuda till vänner på samma sätt som tidigare. De nära vännerna bjöd fortfarande in 
till middag och där kunde man hänga upp en påse sondnäring och umgås kring matbordet på 
samma sätt som i familjen. Alla nära vänner var dock inte tillfreds med detta. Vissa kände 
obehag av gastrostomin och sondnäringen vilket medförde att deltagarna då åt i ett annat rum 
eller ”i smyg” när de andra gått och lagt sig. Att det fanns en osäkerhet kring hur bekanta 
skulle hantera situationen med maten blev för många deltagare tydlig. Det började efter 
sjukdomen gå längre och längre mellan gångerna då bekanta bjöd in till middag.  
 
”I början var det så att….Förr var jag ju alltid bjuden på alla fester och middagar, allt…och 
sen bara: Pang! Så kom inga inbjudningar….och det var ju för att dom inte visste vad dom 
skulle bjuda mig på. Men det har jag ju tagit ur dom, att jag är ju den lättaste att bjuda! Jag 
tar ju med mig maten!” - Deltagare 6  
 
Den minskade sociala samvaron med andra människor relaterades också till cancersjukdomen 
och allt runt omkring denna. Deltagarna bjöd själva inte heller hem vänner lika frekvent vilket 
berodde på nedsatt ork och mindre lust att delta i sociala tillställningar likt tidigare. Många 
kände sig tröttare och ville inte leva samma aktiva liv som förut. Umgängeskretsen smalnade 
också av för vissa deltagare eftersom det inte längre fanns ett intresse för att träffa de vänner 
man umgåtts med på fester, på krogen och i andra sammanhang där alkohol alltid förekom.  
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Det var inte en självklarhet att kunna äta på offentliga platser likt tidigare i livet. På 
restauranger, caféer och liknande platser framkom olika strategier för att äta tillsammans med 
vänner, bekanta och i större sällskap av människor. En av deltagarna hade vid flera tillfällen 
tagit med sig sondnäring till restaurangen och hängt upp sin påse på en medhavd krok. Han 
hade inte upplevt det som problematiskt utan positivt att kunna delta nästan som vanligt även 
på restaurang. När de andra deltagarna gick på restauranger eller umgicks i offentliga 
sammanhang hade de olika strategier för att inte avslöja gastrostomin. Ett vanligt sätt var att 
sitta med och säga att man redan ätit eller beställa in dryck och smutta på. En man berättade 
att han gärna gick ut och tittade på fotboll på en sportbar men att det var svårt att sitta på 
puben utan att beställa något.  
 
”Men det är inte så kul att komma till ett ställe som är fullt och sitta vid ett bord och liksom: 
”Vad ska du ha?” Och jag: ”Ingenting, tack”. Så där beställde jag in en virre”  
– Deltagare 2 
 
Andra strategier för att sitta med på restaurang var att låta en familjemedlem beställa in en rätt 
som deltagaren kunde ta för sig lite av. Det var svårt att veta vilka rätter som skulle fungera 
från menyn och därför beskrevs det som en seger när man hittade en rätt som smakade bra 
och gick att svälja lite av. I offentliga sammanhang förekom också att man sprutade in 
näringsdryck under matbordet, inne på en toalett eller en annan avskiljd plats. Generellt fanns 
en rädsla att börja hosta om man försökte äta, vilket alla ville undvika. Risken att börja hosta 
var också en bidragande orsak till att inte beställa in maträtter på restauranger. Några av 
deltagarna föredrog därför bufféer, där man kunde ta lite småplock av det som man visste gick 
att svälja eller för att ha något på tallriken.  
  
”Kräftfest var jag på till exempel i höstas, då går det ju bra. För det blir ju så grisigt ändå på 
tallrikarna” - Deltagare 2 
 
En del av deltagarna hade helt slutat att gå på restauranger sedan gastrostomin sattes in. De 
upplevde inte längre nöjet med att äta ute och ansåg att sondmatningen var en privat sak. Att 
äta offentligt skulle leda till obekväma frågor varför det var lättare att äta ensam hemma. Det 
var bättre att finna andra aktiviteter tillsammans med vänner, och helt bortse från 
möjligheterna att längre kunna äta tillsammans.  
 
”Jag har ingen lust att gå på restaurang nu och sätta mig med en spruta och det. Så många 
som skulle fråga och så…och det har dom inte med att göra. Jag går aldrig ut och dricker 
kaffe heller. Det är min sak hur jag mår” – Deltagare 3 
 
Kring det sociala med maten berättades också att semesterresor var svåra att genomföra sedan 
gastrostomin sattes in. Semesterresor kretsar mycket kring mat och att prova nya rätter varför 
en del av nöjet direkt försvann med gastrostomin. Flera av deltagarna hade ändå övervägt att 
resa utomlands men det blev då en fråga om hur sondnäringen skulle kunna fraktas med. En 
veckas mat skulle innebära flera kartonger med både sondnäring och aggregat. Resor med bil 
gick bättre eftersom det innebar bättre förutsättningar att kunna frakta maten. Kortare resor 
gick också bättre eftersom man då kunde ha med näringsdryck och spruta in. En deltagare 
beskrev färjekryssningar som ett bra sätt att kunna resa och träffa andra människor.  
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DISKUSSION  
 
Metoddiskussion 
 
För att säkerhetsställa validitet i kvalitativ forskning är det viktigt att redogöra för hur urval, 
datainsamling och analysprocessen gått till (Malterud 2009). Eftersom de inte finns siffror 
eller statistik att relatera resultaten till är beskrivning av forskningsprocessen av stor vikt.  
 
Deltagare till studien togs ut genom ett strategiskt urval. Detta betyder att specifika deltagare 
som uppfyllde vissa kriterier togs ut, för att kunna belysa studiens frågeställning och på ett 
representativt sätt besvara syftet (Malterud 2009, s.56). Med denna specifika frågeställning 
hade en annan rekryteringsmetod inte varit möjligt. På grund av att deltagarna rekryterades 
från endast ett sjukhus fanns inte heller möjlighet att få större spridning på deltagarnas ålder, 
kön och boendesituation. Det måste dock tilläggas att deltagarna i denna studie i hög grad 
representerar den grupp som drabbas av cancer i huvud- och halsområdet, det vill säga män 
över 60 år (Socialstyrelsen 2009). I den första rekryteringen tillfrågades åtta personer om att 
delta och samtliga tackade ja. Två personer avböjde senare att delta, en person på grund av 
talsvårigheter och den andra personen avböjde på grund av sjukdom. Det hade naturligtvis 
varit positivt om alla åtta deltagare medverkat i studien, framförallt eftersom just de personer 
som avböjde att delta kan ha haft annan inställning till gastrostomin. Enligt Malterud (2009, 
s.60) kan data från ett mindre antal deltagare (4-7 stycken) vara tillräckligt för att ge ett rikt 
material. Även Kvale & Brinkmann (2009, s.129) skriver att antalet nödvändiga intervjuer är 
beroende av undersökningens syfte. Och eftersom syftet med denna studie är att förstå 
livsvärlden hos individen, är det inte en nödvändighet med ett stort antal intervjupersoner. En 
styrka med denna studie, för ett representativt resultat, är att alla deltagare haft samma 
sjukdom och genomgått samma behandling.  
 
Varje intervjusituation inleddes med frågor kring deltagarens ålder, boendesituation och andra 
grundläggande frågor för att skapa kontakt och få igång samtalet. Flera av deltagarna ville 
dessutom visa runt i hemmet innan intervjun varför en god kontakt upprättades innan 
intervjun startade. Deltagarna fick mycket spelrum att fritt berätta om tankar och upplevelser 
relaterat till gastrostomin men alla områden enligt intervjuguiden berördes dock i alla 
intervjuer. Uppsatsförfattaren var mycket inläst på intervjuguiden genom de två 
pilotintervjuer som genomfördes och kunde därför fritt återkoppla och ställa följdfrågor när 
deltagaren berörde ett intressant område. Flertalet gånger under intervjuerna gjordes dialogisk 
validering, det vill säga att intervjuaren kontrollerar att hon uppfattat deltagaren rätt genom att 
kort sammanfatta det deltagaren sagt (Malterud 2009, s.180). Deltagarna var medvetna om att 
uppsatsförfattaren var dietist vilket kan ha påverkat deras vilja att ge önskvärda svar till 
exempel att gastrostomin fungerade bra eller att de tog sondnäring enligt ordination. Det 
betonades dock noggrant under intervjun att deras åsikter var värdefulla och som intervjuare 
undveks till största möjliga mån att ställa ledande frågor eller förstärka deltagarnas uttryck för 
negativa eller positiva åsikter kring gastrostomin. Likt Trost (2005, s.72) beskriver, är det en 
förutsättning att vara solidarisk mot den intervjuades åsikter och acceptera det som sägs under 
intervjun. För att anta rollen som intervjuare undvek jag att genom att resonera kring 
sondnäringar, ordinationer av sondnäring och praktiska lösningar kring matningen under 
intervjun. När intervjun avslutats kunde jag gå tillbaka till rollen som dietist och besvara vissa 
av de frågor som deltagarna hade kring näringen. Deltagarna var inte heller patienter till mig 
vilket minskar risken att deltagarna ger önskvärda svar.  
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Det är relevant att reflektera över den vitt skiljda sociala verklighet som uppsatsförfattaren 
befinner sig i gentemot deltagarna. Den typiske deltagaren i studien än man, befinner sig i 
pensionsåldern och har genomgått behandling mot en livshotande sjukdom. Uppsatsen är 
författad av en kvinna, från en betydligt senare generation som aldrig varit svårt sjuk. 
Deltagarnas föreställningar uppfattningar om livet kanske aldrig till fullo kan förstås. Kanske 
påverkar också författarens ”ungdom” och kön hur deltagarna beter och uttrycker sig. Kön, 
klass och ålder är omdiskuterade faktorer i hur två parter interagerar i en intervju. Det finns 
tydliga skillnader i intervjusituationer mellan man-man respektive kvinna-kvinna, framförallt 
gällande vilket språkbruk som används (Broom et al. 2009). Det har också setts att kvinnliga 
forskare som intervjuar män har lättare att ”öppna upp” för att prata om känslor, tankar och 
situationer i familjelivet (Broom et al. 2009, Manderson et al. 2006). Det kan enbart 
spekuleras kring hur köns- och åldersskillnaden påverkade deltagarna under intervjun. 
Generellt uppfattades deltagarna inte hämmade av att prata om känslor kring gastrostomin, 
mat och sin livssituation. Deltagarna upplevdes engagerade och motiverade till att dela med 
sig av sina åsikter. Det finns också en risk att fördomar från forskaren sida dels skapar ett 
hinder i intervjuns öppenhet samt hur materialet analyseras. De existerande stereotyper som 
finns kring ålder och kön kan frambringa missförstånd och ge ett vinklat resultat. Detta har 
undvikits genom den ständiga reflexivitet som pågått under arbetsprocessen. Inom studien har 
jag positionerat mig som forskande dietist och varit självkritisk för att inte låta mina 
förutfattade meningar och åsikter få fritt spelrum utan strävat efter att åstadkomma en 
objektivt subjektiv forskning.  
 
Enligt Malterud (2009, s.61) bör termen generalisering bör användas med försiktighet i både 
kvalitativ och kvantitativ forskning. Det kan vara lämpligare att använda begreppet 
överförbarhet som innefattar att det finns begränsningar i möjligheterna att använda resultatet 
i andra sammanhang än inom det område studien genomförts. Denna studie har enbart sex 
deltagare med specifik sjukdomsbakgrund vilket begränsar ramarna för allmän tolkning. 
Syftet med forskningen är att beskriva dessa enskilda personers livsvärld och resultatet har i 
första hand en lokal betydelse för nutritionsforskning inom onkologi.  
 
Resultatdiskussion 
 
I resultatet framkom en stark glädje över att ha överlevt en svår sjukdom. De negativa 
konsekvenserna av gastrostomin gick att förbise och vänja sig vid om man såg till det stora 
perspektivet att fortfarande leva. Genom att leva sin in i deltagarnas livsvärld framkom tydligt 
hur situationen kring mat och måltider förändrats. Känslan om vad mat och måltider skulle 
bidra med, till exempel gemenskap och god smak fanns fortfarande kvar, även om detta 
uttrycktes och hanterades på ett nytt sätt. Likt Visser (1999) och Montanari (2006) skriver 
kring matkulturers ständiga förändring, kan deltagarnas beskrivningar kring mat och måltider 
ses som inträde i en ny matkultur med nya vanor och normer.  
 
När deltagarna beskrev sjukdomsprocessen berättades om chocken kring cancerbeskedet och 
den stress de upplevde under behandlingen. Det beskrevs ett visst motstånd till gastrostomin i 
början, och hur man så långt som möjligt ville försöka äta som vanligt. Deltagarna beskrev sig 
som hjälplösa i situationen kring cancern och kanske ville man se maten som något att själv 
kontrollera och behålla självbestämmande över. Det beskrevs en stor förändring i att återgå 
till vardagen efter behandlingarna, framförallt beskrevs ett lugnare tempo och andra 
aktiviteter än tidigare. Det framkom tydligt att omställningen i livet blev stor för de deltagare 
som druckit mycket alkohol och umgåtts i kretsar där detta var vanligt. För dessa personer kan 
tänkas att förändringen och vändpunkten i livet blev ännu tydligare. Då det är vanligt med hög 
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alkoholkonsumtion hos patienter med huvud och halscancer finns här uppslag för framtida 
forskning. Det vore intressant att utföra narrativ forskning på vändpunkten i livet för patienter 
som haft alkoholproblem men inte längre kan dricka på grund av sväljsvårigheter.  
 
När deltagarna beskrev sin vardag framkom en del praktiska problem med gastrostomin och 
det framträdde en del negativa moment som läckage och smärtor i runt området kring infarten 
samt otrevliga lukter. Det uttrycktes också av flera personer att infarter och slangar var för 
trånga vilket orsakade stopp under matningen. I tidigare studier som syftar till att undersöka 
livet med gastrostomin har samma problematik rapporterats. (Verhoef & van Rosendaals 
2001, Brotherton et al. 2006, Jordan et al. 2006). Det återkommande missnöjet med 
slangarnas utformning är något tillverkarna av matningsaggregat och sondnäringar bör ta i 
beaktning. Visserligen finns hygieniska motsättningar kring att spruta in annat än särskilt 
anpassade näringsprodukter i gastrostomin, men det är trots allt individens fria val att kunna 
tillföra annat i sonden om så önskas. Det är dessutom problematiskt att även sondnäring 
innehållande fiber upplevdes svårhanterliga, då denna typ av sondnäring är att föredra ur 
näringsmässigt perspektiv. Även mediciner beskrevs som svåra att spruta in genom slangen.   
Under temat vardagslivet med gastrostomin berättades också om ett visst besvär med diarré 
och kräkningar, vilket pågick under den första tiden med gastrostomin men sedan avtog. Detta 
skiljer sig åt från tidigare forskning där deltagarna angett regelbundna fysiologiska besvär 
såsom illamående, kräkningar och andra mag- och tarmproblem (Verhoef & van Rosendaals 
2001, Roberge et al. 2000). Denna skillnad beror troligen på att deltagarna i de tidigare 
studierna haft sin PEG eller knapp olika lång tid. I studien av Roberge et al. (2000) hade 80 
procent av deltagarna nasogastrisk sond, vilket är en sond som kan sitta kvar i fyra veckor 
innan den måste bytas ut och av den anledningen fick deltagarna förmodligen enteral nutrition 
under en kortare tid. Ju längre tid patienten har gastrostomin desto bättre rutiner upprättas 
kring matningen till exempel vilken hastighet sondnäringen kan gå in och vilken sorts 
sondnäring som fungerar bäst. En bidragande orsak kan också vara att de som haft 
gastrostomin lång tid adapterar sig till att ha mer eller mindre störningar i mag- och 
tarmkanalen och därför inte beskriver det som ett problem. Att få näring via gastrostomi är 
tidskrävande vilket beskrevs i negativa termer. Detta framkommer även i studie av Martin et 
al. (2012) där det med statistisk signifikans kunde konstateras att deltagarna upplevde 
begränsning i sitt dagliga liv på grund av gastrostomin. Även i studien av Verhoef & van 
Rosendaals (2001) uttryckte framförallt anhöriga hur aktiviteter i livet begränsades med 
gastrostomin, eftersom resor och semestrar inte gick att genomföra likt tidigare.  
 
I nuläget hade majoriteten av deltagarna accepterat situationen med gastrostomin, även om 
det tagit en tid att accepterat dess existens. Deltagarna hade utvecklat copingstrategier, både 
känslofokuserade och problemfokuserade för att på bästa sätt hantera vardagen med 
gastrostomin. Alla deltagare beskrev någon form av känslofokuserad coping, vilket för de 
flesta gick ut på att tänka positivt och glädjas åt att ha överlevt sjukdomen. De känslo–
fokuserade copingstrategierna gjorde det möjligt att bibehålla hopp och optimism kring den 
nya livssituationen. En av deltagarna avvek dock från de övriga genom att vara missnöjd och 
ledsen över beslutet att få en gastrostomi och uttryckte besvikelse på hälso- och sjukvården. 
Denna person hade också haft sin gastrostomi kortast tid (1 år) jämfört med övriga deltagare 
(upp till 5 år) vilket eventuellt också kan vara en bidragande orsak till de olika 
uppfattningarna om gastrostomin. Författarna Lazarus & Folkman, som presenterat teorin om 
copingstrategier, beskriver en tidig fas i copingprocessen, som en del av en chockfas, där det 
sker en konfrontation mellan insikten av en stor levnadsförändring och ett förnekande av detta 
(1984, s.145). Denna tidiga fas av copingprocessen, kan också vara en anledning till att 
deltagarnen kände som denne gjorde inför gastrostomin. Gällande de problem och utmaningar 
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som fanns i vardagen hade alla deltagare utvecklat problemfokuserade copingstrategier för att 
normalisera och inkludera gastrostomin i vardagslivet. Deltagarna hade egna 
upphängningsanordningar i hemmet för påsarna med sondnäring, man ville till exempel hellre 
hänga upp påsen med sondnäring i en lampkrok än på en droppställning.  
 
Det finns sedan tidigare begränsat med forskning som koncentrerat sig på hur personer som 
lever med gastrostomin lär sig att hantera detta och hur de praktiska lösningarna i vardagen 
ser ut. En studie av Thompson (2006) har dock fokuserat mer på just copingstrategier för 
individer som har en gastrostomi. Deltagarna i studien var över 18 år, hade olika 
grunddiagnoser och hade haft gastrostomin i minst tre månader och i likhet med denna studie 
beskrevs strategier som att tänka positivt, fokusera på det goda i livet och etablera en ny 
vardag kring gastrostomin. I intervjuerna av Thompson (2006) framkom vikten av att finna 
stöd och support hos omgivningen. Likt i denna studie delgav även deltagarna i studien av 
Thompson (2006) vikten av socialt stöd ifrån stödgrupper, föreningar, sjukvårdspersonal och 
familjemedlemmar. Lazarus & Folkmans (1984, s.143) teori om copingstrategier beskriver 
också socialt stöd som en viktig faktor för att på bästa sätt genomgå en krissituation. För 
personer som genomgått en allvarlig sjukdom kan stödgrupper med patienter med samma 
diagnos vara värdefullt eftersom gruppen har liknande erfarenheter och kan stärka varandras 
självkänsla. Lazarus & Folkman (1984, s.244) beskriver olika faktorer som bidrar till att 
socialt stöd har en så viktig funktion vid krissituationer. Att dela med sig av problem bidrar 
till reducerad oro och distraherade negativa tankar genom att lyssna på andra i samma 
situation. Det kan också ge hjälpsam information om hur andra utvecklat strategier för att 
klara av olika situationer. Tyvärr finns också negativa effekter av en stödgrupp, vilket också 
beskrivs av en deltagare i denna studie, där stödgruppen enbart uppfattades som 
deprimerande. I en grupp där personerna är i olika skeden av sin sjukdom eller befinner sig i 
chockfas kan gruppen bidra till ökad oro och att felaktig information sprids (Lazarus & 
Folkman, 1984 s. 245). Samma fenomen har också beskrivits i en studie av Yaskowish & 
Stam (2003) på stödgrupper för patienter med cancer. En stor utmaning med stödgrupper är 
att patienterna ofta befinner sig i olika stadier av sjukdomen. En person med en 
nydiagnostiserad sjukdom söker ofta hopp och trygghet vilket riskerar blir omintetgjort i 
mötet med de övriga i gruppen, om de är i ett annat skede av sjukdomen (Yaskowish & Stam 
2003). Vilka möjligheter som finns till stödgrupper skiljer sig mellan olika städer och sjukhus 
i Sverige. Denna studie är utförd på ett sjukhus i Stockholm och på detta sjukhus finns inte 
stödgrupper specifikt för patienter som drabbats av huvud- och halscancer. För att finna stöd 
kan patienterna vända sig till ideella patientföreningar som i vissa fall anordnar grupper. För 
patienter med cancer inom huvud- och halsområdet kan Mun- och halscancerförbundet ge 
information och stöd, men då patientgruppen är relativt liten, är stödgrupper för den specifika 
sjukdomen begränsad. 
 
Lazarus & Folkman (1984, s. 244) skriver vidare att en stödgrupp också kan verka stöttande 
personer i hur man hanterar vänner och bekantas reaktioner samt vänners avståndstaganden i 
samband med sjukdomen. Ledsna och bekymrade bekanta var också något som beskrevs som 
jobbigt och problematisk i denna studie. Deltagarna upplevde dubbla känslor genom 
tacksamheten över omtanken men samtidigt en märklig känsla över att behöva trösta. Det 
framkom också tydligt hur viktigt kommunikationen med vänner och anhöriga var. De 
deltagare som pratat med sina vänner om gastrostomin blev hembjudna oftare och situationen 
kring gastrostomin blev mer avslappnad. Genom att samtala om gastrostomin och normalisera 
måltidsituationen med denna kunde gastrostomin också lättare hanteras och accepteras.    
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De deltagare som levde tillsammans med en partner uppgav ett gott stöd från denne. På 
samma gång beskrevs att det troligen var jobbigt att vara anhörig till en individ som 
genomgår behandling mot huvud- och halscancer och får en gastrostomi. Det framkom, likt 
beskrivet i tidigare forskning (Jordan et al. 2006), att umgänget med partnern minskar, mycket 
på grund av förändrad måltidssituation och att resor inte kunde genomföras på samma sätt 
som tidigare. Det beskrevs också som påfrestande att anhöriga fått ta på sig rollen som 
vårdare i hemmet. I en studie av Penner (2012) som intervjuat anhöriga till patienter med 
gastrostomi eller nasogastrisk sond beskrivs liknande resultat. De anhöriga beskrev att de 
hade en tung administrativ roll genom att agera vårdgivare och samtidigt vara en stödjande 
partner och ha huvudansvaret för gemensamma barn. De anhöriga skulle hantera både sin 
egen oro och stödja sin familjemedlem genom sjukdomen (Penner 2012). I studien av Verhoef 
& van Rosendaals (2001) som genomfört intervjuer med patienter samt deras anhöriga 
uppskattade hälften av de anhöriga att de ägnade 15 timmar i veckan som vårdare och en 
fjärdedel av de anhöriga ägnade mer 30 timmar per vecka till vård av sin närstående. Gott 
stöd hemifrån har också setts av stor vikt till att motiveras att äta och för att successivt kunna 
avveckla gastrostomin, för de patienter som inte har kroniska strålskador. Magnuson et al. 
(2013) publicerade en studie på patienter som fått strålningsbehandling mot huvud- 
halscancer, och kunde konstatera att patienter som levde ensamma hade kvar sin gastrostomi 
längre tid än de som levde tillsammans med en partner. Författarna diskuterar hur måltiden i 
hemmet hade en viktigare betydelse för sammanlevande och att dessa personer var mer 
motiverade att börja äta. Det finns många intressanta områden för framtida forskning kring att 
belysa anhörigas roll. Ett spännande forskningsområde vore att intervjua hur partners till 
patienter med gastrostomi hanterar faktumet att inte längre kunna tillreda, servera mat och äta 
tillsammans med sin anhörig, vilket i tidigare forskning setts som betydelsefullt hos äldre 
kvinnor (Fürst 1997, Sidenvall 2000).  
 
I processen att acceptera sin livssituation och hitta copingstrategier för vardagens utmaningar 
fanns också en strävan efter att distansera sig från livet som sjuk. Ju längre tiden gick desto 
lättare accepterades den nya vardagen och desto lättare blev tillvänjningen att fenomenet mat 
och måltider gått in i en ny fas. Deltagarnas tankemönster kring behovet av normalisering kan 
kopplas till Maslows behovstrappa om hur de mänskliga behoven prioriteras (Maslow, 1943). 
Behovstrappan är en psykologisk förklaringsmodell gällande den hierarki som förklarar att de 
fysiologiska nödvändigheterna för överlevnad (mat, dryck, sömn) måste tillgodoses innan 
människan motiveras att göra större anspråk över kraven på livet. När också nivåerna trygghet 
och gemenskap tillgodosetts kan individen påbörja en process om självutveckling och 
självförverkligande (Maslow, 1943). Deltagarna i denna studie har vandrat upp genom 
behovstrappan genom att ha överlevt cancersjukdomen, de tillfredställer biologiska behov av 
näring och har återkommit till en trygg vardag. Önskan om att självständighet och en 
normaliserad vardag kan ses som ett steg i behovstrappan att nå självförverkligande. En av 
deltagarna upplevde dock svårighet att gå vidare i livet och acceptera vardagen med 
gastrostomin närvarande. Gastrostomin påminde om tiden som sjuk och bidrog till svårighet 
att distansera sig själv från sjukdomen. Gastrostomin blir i detta fall ett hinder för att uppnå 
sin fulla potential, vilket riskerar att möjligheten till självförverkligande stagnerar.  
 
Svårigheter att återgå till vardagslivet inbegrep också de kroppsliga förändringar som kom 
med sjukdomen. Utseendet hade för många deltagare förändrats och det gick inte att räkna 
med kroppens funktioner som förr. De direkta förändringarna var viktnedgång och i många 
fall minskad kraft och ork. Detta efterföljdes av lukt- och smaksinne som inte levde upp till 
tidigare standard. Ytterligare förändringar tillkom genom ärr i ansiktet och andra kosmetiska 
omställningar. En ytterligare dimension av detta faktum tillkom av omgivningens reaktioner 
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på det förändrade utseendet, då vänner och bekanta blev oroliga och nästintill skrämda av ärr 
och andra kvarstående avtryck från cancern. Det uppfattades därför som att en ny, förändrad 
person klev ut på andra sidan av sjukdomsprocessen. Matheison & Stam (1995) intervjuade 
patienter som genomgått cancer och identifierade en liknande situation kring synen på 
kroppen. Ett förändrat utseendet efter behandlingar bidrog till en omställning om den egna 
uppfattningen om kroppen. Även här identifieras utmaningen att återgå till vardagen och 
känna sig frisk då både synliga och osynliga kroppsliga förändringar ständigt är närvarade. I 
studien av Matheison & Stam (1995) beskrivs ett slags omvärderande av identiteten och av 
synen på sig själv efter att ha överlevt en cancersjukdom. 
 
Avsaknaden av maten var påtaglig hos alla deltagare. Matens palatability, smaklighet 
framkom som en betydelsefull del kring maten. Även om maten tillgodosåg biologiska behov 
fanns en känsla av otillfredsställelse kring att inte till fullo känna smak av maten. För att 
kompensera för avsaknaden av mat hade majoriteten av deltagarna utvecklat copingstrategier 
för att försöka hantera detta. Det vanligaste sättet var att göra rätter med mycket sås, vilket 
gjorde det möjligt att svälja en viss del av maten. De flesta kunde också smaka, tugga och 
sedan spotta ut maten. Det förekom även indirekta copingstrategier kring hanteringen av 
avsaknaden av mat. Dessa fokuserade framförallt på att njuta av maten med andra sinnen 
exempel genom att handla, laga mat och njuta av dofter. Synen och luktsinnen fick på så sätt 
ersätta för den förlorade smaken. Ett annat sätt var att duka fram lite mat framför sig samtidigt 
som man fick sondnäring, för att uppleva känslan av att bli mätt på den som smakats på. Det 
framkom dock tydligt att dessa copingstrategier inte tillfredställde behoven till fullo. Maten 
ger normalt en tillfredställelse, genom god smak och därefter en mättnadskänsla. Deltagarna 
kunde inte lita på att smaksinnet skulle göra maten rätta och mättnadskänslan infann sig 
aldrig. Faktumet att inte kunna äta var uppenbart både sorgligt, tråkigt och rent av 
frustrerande för deltagarna. Inom psykologi- och beteendeforskning har två typer av system 
gällande kontroll av matintag identifierats hos människan. Lowe & Butryn (2007) diskuterar 
begreppet ”Hedonic hunger”, vilket syftar till att människans matkonsumtion delvis styrs av 
njutning och inte enbart är baserat på behovet att tillgodose kroppen näring. Både fysiologiska 
och psykologiska behov styr således vår motivering att äta. Forskarna beskriver dels en 
homeostatisk hunger, vilket är den rent biologiska skälet till att äta, och styrs av enzym- och 
hormonsystem. Den andra delen är den hedoniska hungern, som styrs av njutningen till maten 
och är baserat på smaksinnet och de belöningssystem som är kopplade till smaken av god mat. 
Lowe & Butryn (2007) ger exempel på den hedoniska hungern som motiveringen till att äta 
en efterrätt efter middagen, ett beslut som inte styrs av ett faktiskt behov av näring utan lusten 
till njutning. Hedonisk hunger har också kopplats till överkonsumtion av välsmakande 
livsmedel och har använts i forskning kring övervikt. Teorin den hedoniska hungern, om 
vikten av njutning kring maten, kan appliceras på studiedeltagarnas känsla av 
otillfredsställelse kring att enbart få mat via gastrostomin. Den hedoniska hungern kunde inte 
tillgodoses och njutning av maten var väldigt svår att uppnå eftersom smaksinnet inte 
fungerade som tidigare. Den hedoniska hungern bidrog till den utmaning som deltagarna 
beskrev kring att hitta livsmedel och rätter de kunde njuta av, och känslan av en seger i att 
finna livsmedel som smakade bra, vilket gav en tillfredställelse. Palatability innefattar också 
matens lukt, textur och utseende (Yeoman 1998), och det kan förklara deltagarnas större 
behov av att se maten framför sig och känna dess doft.  
 
Den avsaknad av mat som visade sig i denna studie har inte framkommit i tidigare forskning, 
vilket är anmärkningsvärt. I studien av Brotherton et al. (2006) diskuteras faktumet att 
avsaknaden av mat endast nämndes av deltagarna i förbigående och inte sågs som ett 
problem. Problemet uppmärksammades snarare från en partner, som upplevde svårighet att 
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äta med sin anhöriga på grund av föreställningen av att de saknade maten. Detta kan inte 
förklaras av hur länge deltagarna haft gastrostomin då deltagarna i tre andra studier haft en 
PEG eller knapp lika länge (Brotherton et al. 2006, Jordan et al. 2006). Dessa studier är 
visserligen inte enbart utförda på patienter med cancer, men det finns ingen självklar 
anledning till att cancerpatienter skulle sakna mat mer än vad personer med neurologiska 
sjukdomar skulle göra. Om individen haft gastrostomin sedan barndomen är det troligt att 
man inte heller saknar maten på samma sätt, men många deltagare i de tidigare studierna har 
enteral nutrition på grund av stroke och stroke är likt cancer en sjukdom som uppstått plötsligt 
och vanligen i en senare del av livet. I tidigare forskning inom onkologi har patienter uttryckt 
liknande tendenser kring saknaden av maten. Både smak- och luktförändringar, muntorrhet 
samt dysfagi kan kvarstå flera år efter behandlingen eller bli kroniska. McQuestion et al. 
(2011) gjorde en studie på den förändrade situationen kring mat och måltider för patienter 
som genomgått strålning mot huvud- och halscancer. Patienterna hade inte gastrostomin men 
beskriver nästan identiska känslor kring mat och saknaden av smaker som i denna studie. 
Deltagarna i studien av McQuestion et al. (2011) berättar om ”trial and error” kring att prova 
olika livsmedel och frustrationen över att smaksinnet inte levde upp till förväntningarna. 
Deltagarna reflekterade också över sina sinnen och uttryckte en besvikelsen över att dessa inte 
uppnådde återuppnådde sin tidigare kapacitet.  
 
Ett oväntat resultat från denna studie är gällande deltagarnas regelbundna vana att spruta in 
vanliga livsmedel. Detta har inte framkommit i tidigare studier på personer med gastrostomi. 
Hälften av deltagarna använde matningsspruta och sprutade in exempel svartvinbärssaft, 
tomatsoppa och mixad avokado i gastrostomin. Detta berodde generellt inte på ett missnöje 
med sondnäringen, utan uttrycktes som ett sätt att stärka kroppen och få i sig nyttiga ämnen 
från vad som uppfattas som näringsrika livsmedel. Ingen deltagare kände heller smaken av det 
som sprutades in, till exempel genom rapningar, vilket hade kunnat vara en förklaring till 
beteendet. I tidigare studier på val av mat har de framkommit hur människor klassificerar och 
kategoriserar olika livsmedel utifrån t.ex. normer, vanor, ideal och tillgänglighet (Bisogni et 
al. 2002). Hälsosam och naturlig mat har framkommit som viktiga kategorier där frukt och 
grönsaker är huvudkomponenter (Furst et al. 1996, Falk et al. 2001). Furst et al. (1996) kunde 
genom intervjuer konstatera att människor uppfattade naturliga och icke-processade livsmedel 
som bättre och mer hälsosamma och detta uppgavs som en viktig livsmedelskategori att 
tillgodose kroppen. Det finns här en tydlig kopplig till deltagarna i denna studies beteende om 
att tillföra annat än den färdiga sondnäringen. Frukt, grönsaker och hemmagjorda saft 
omnämndes och dessa kan kategoriseras som hälsosamma och naturliga livsmedel. Viljan att 
tillföra extra nyttigheter kan också vara kopplat till grundsjukdomen i sig. Kopplingen mellan 
kost och cancer är välstuderat och det finns specifika råd kring nyttan med vissa livsmedel för 
att förebygga olika cancersjukdomar till exempel kopplingen mellan prostatacancer och ämnet 
lykopen i tomat (Campbell et al. 2004). En skillnad ifrån andra liknande studier på personer 
med gastrostomi är att många studiedeltagare haft andra grunddiagnoser än cancer. Vid 
neurologiska sjukdomar kan personerna inte bota sin sjukdom eller med hjälp av kosten 
förhindra progress av sjukdomen. Från Världscancerfonden finns kostråd för att förhindra 
uppkomst och recidiv av cancer med råd som bland annat innefattar ökat intag av frukt och 
grönsaker (World cancer research fund 2007). Detta kan bidra till att en person som haft 
cancer vill tillföra kroppen extra mycket av vissa näringsämnen.  
 
I tidigare kostsociologisk forskning har det framkommit en grundföreställning gällande vad 
som är riktigt mat, begreppet ”a proper meal” (Douglas & Nicod 1974, Murcott 1982). Det är 
intressant att tendens till sådan föreställning även framkommer bland individer med 
gastrostomi. Flera deltagare uttryckte att sondnäringen inte var ”riktig mat” och att den 
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uppfattades som articifiellt framställd. Maten som gavs via gastrostomin gav inte heller någon 
mättnad, vilket riktig mat normalt gör, och tillfällen för sondmatning beskrevs därför som att 
”tanka” och enbart fylla kroppen med näring för att tillfredställa biologiska behov. Här 
framkommer ett intressant resultat kring skillnaden med att ha kvar gastrostomin resten av 
livet i jämförelse med att ha denna en kortare tidsperiod. I flera tidigare studier på patienter 
med cancer har gastrostomin varit tillfällig och setts som en del av en behandling. Därför har 
det förmodligen inte heller varit aktuellt eller uttrycks som viktigt att spruta in livsmedel i 
gastrostomin. Men med vetskapen om att gastrostomin kommer kvarstå finns kanske ett annat 
behov att förnya sig och få variation i kosthållningen. En av deltagarna sa uttryckligen att en 
anledning till att spruta in vanliga livsmedel var att få förnyelse kring matintaget. Eftersom 
denna person inte ansåg att sondnäringen var riktig föda hade han också för vana att mixa ner 
grönsaker, mjölk, ägg och skinka. Detta ansåg deltagaren att han kände sig piggare och mådde 
bra av. Forskningen av Douglas & Nicod (1974) och Murcott (1982) angående ”a proper 
meal” är över 30 år gammal men även senare studier av Mäkelä (2001) från de nordiska 
länderna har rapporterat liknande struktur kring vad som anses vara en måltid. Studien av 
matvanorna och vad som ansågs vara ”riktig mat” varierade dock mellan olika åldersgrupper.   
Yngre respondenter visade sig ha en mer flexibel syn på vad som var mat och var villiga 
inkludera andra komponenter än det traditionella; kött, stapelvara (potatis) och grönsak.   
Av denna anledning är det intressant att spekulera kring om dessa tankemönster kring riktiga 
måltider är generations- och/eller könsbundna. Möjlighen har män i övre medelåldern en mer 
hållfast syn på vad som anses som mat och har därför svårare att acceptera sondnäringen som 
riktig föda.   
 
Studiedeltagarna upplevde att den sociala samvaron påverkades negativt genom att inte längre 
kunna äta som vanligt. Framförallt berördes familjerelationer, då tillfällena att umgås med 
partnern blev färre och inte längre var lika självklara. Detta resultat kan sättas i direkt relation 
till befintlig måltidsforskning om matens betydelse för sociala relationer. Genom att inte äta 
tillsammans försvann tillfällen att umgås och känna gemenskap. Enligt Mary Douglas (1972) 
forskning om maten som grammatik kan det tolkas som att minsta förmågan att kommunicera 
med varandra genom att inte längre kunna dela en måltid. Det är tydligt från denna studie att 
det är viktigt att bevara och fortsätta ta del av måltidssituationerna med nära och kära. Som 
Sobal (2000) beskriver det är familjen den mest centrala delen av commensality och den mest 
betydelsefulla kärnan i måltidssamvaron. I enighet med Sobals (2000) teori framkom det i 
denna studie att den innersta commensality, familjen, var väldigt viktig att bevara. Behovet av 
den sociala samvaron kring maten bidrog till att samtliga deltagare utvecklat copingstrategier 
för att på ett naturligt sätt sitta med vid matbordet. I hemmet, där familjemedlemmarna var 
vana vid gastrostomin var det vanligt att sitta med vid matbordet och ta sondnäring medan de 
andra åt. Det framkom hur själva ätandet var avgörande för samvaron och att det inte 
uppfattades som att umgås ”på riktigt” om man inte hade mat på tallriken framför sig. 
Deltagarna upplevde en otillräcklighet med att enbart sitta med och se på när de andra åt och 
detta bidrog delvis till att deltagarna valde ha lite mat på tallriken framför sig. Problematiken 
kring att sitta med utan att äta var en anledning till att en av deltagarna inte längre firade 
högtider tillsammans med sin familj. Det gällde också att ta vara på de tillfällen där familjen 
kunde äta tillsammans, därför omnämndes några specifika livsmedel som deltagarna kunde 
äta med de övriga och ett livsmedel som nämndes av flera personer var glass. Det framkom 
även andra copingstrategier kring commensality i familjen, som innefattade andra moment än 
själva ätandet, till exempel att handla tillsammans eller laga mat ihop.  
 
Tidigare studier har kunnat konstatera att måltidssituationen i offentliga sammanhang är 
problematisk på grund av gastrostomin (Brotherton et al. 2006, Jordan et al. 2006, Roberge et 
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al. 2002). Denna studie påvisar inga annorlunda tendenser. De flesta deltagare åt generellt 
mindre ute i offentliga sammanhang och några deltagare åt aldrig utanför hemmet. På platser 
där man förväntades äta offentligt eller önskade umgås i måltidssammanhang hade deltagarna 
olika copingstrategier för att sitta med utan att äta. Vanligtvis kretsade strategierna kring att 
dölja att man inte åt och detta gjordes genom att ha lite mat på tallriken, beställa in dryck eller 
säga att man redan ätit. En deltagare uttryckte svårigheten med att besöka en bar utan att 
beställa något. Även i offentliga sammanhang var det dock viktigt att kunna delta vid 
måltiden och inte förlora commensality. Alla deltagare hade dysfagi och det fanns en stor 
rädsla att börja hosta om man försökte äta något och detta delvis orsaken till att man inte 
vågade beställa in maträtter. Dysfagi har sedan tidigare uppmärksammats vara orsak till 
känslan av olust över att äta med andra. Personer med dysfagi upplever att de har svårigheter 
att hålla mat i munnen och riskerar att hosta vilket försvårar möjligheterna att hålla gott 
bordsskick (Ekberg 2002, Jakobsson 2002). En svensk studie av Ottosson et al. (2013) 
utforskade ätsvårigheter bland patienter som genomgått radioterapi mot huvud- och 
halscancer. Patienterna hade inte gastrostomi, men uttryckte liknande tankar och erfarenheter 
som deltagarna i denna studie. Deltagarna i Ottossons (2013) studie beskrev hur de kände sig 
mest bekväma att äta med de närmaste familjemedlemmarna men upplevde en stor utmaning i 
att äta i offentliga sammanhang. Även här omnämndes känslan att inte kunna hålla gott 
bordsskick på grund av den dysfagi många led av. Studie av Ottosson (2013) är intressant 
även relaterat till andra teman som framkommit i denna studie, då Ottossons (2013) forskning 
rapporterar om ett starkt överensstämmande resultat i form av, individens kamp genom 
sjukdomsprocessen, att etablera en ny vardag samt att äta utan njutning.  
 
 
 
SLUTSATS  
 
I denna studie definieras de problemområden som finns kring att få näring via gastrostomi och 
de utmaningar som deltagarna upplevde fanns i vardagslivet. Studien visar hur deltagarna 
funnit copingstrategier för att hantera två huvudsakliga moment kring mat och måltider; 
commensality och palatability. Trots god och välutvecklad hälso- och sjukvård finns 
förbättringspotential kring att se patienten ur ett holistiskt perspektiv och ge ett långsiktigt 
stöd. Genom det som identifierats i denna studie kan dietister, men även andra 
yrkesprofessioner, bli bättre förberedda på att informera patienter om den psykosociala 
situationen kring livet med gastrostomin. Patienter skulle således kunna vägledas och stödjas 
till att utveckla copingstrategier och hanteringssätt för gastrostomin i vardagen. Eftersom 
måltidssituationen innebär en stor förändring, för både patienten och deras anhöriga, kan det 
vara relevant att dietister anordnar stödgrupper eller informationstillfällen, där frågan mat och 
måltider med gastrostomi kan diskuteras.  
 
För framtida forskning finns det många viktiga uppslag inom området. Det finns behov att se 
över det medicinsk-tekniska området, då problematik kring infarter och aggregat till sonder 
framkommit både i denna studie och tidigare forskning. Ett annat område att djupare belysa är 
hur smakförluster och smaknedsättningar efter behandlingar kan förebyggas då detta ses som 
ett stort problem i relation till att kunna njuta av maten trots en gastrostomi.  
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TACK!  
 
Jag vill rikta ett hjärtligt tack till alla deltagare som gav av sin tid för att denna studie skulle 
kunna genomföras. Tack också till mina dietistkollegor för hjälp med rekryteringen av 
patienter till studien och till min handledare Ylva för alla goda råd på vägen.  
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H, Verdaguerb J, Navarrob C, Clavec P (2007) Long-term prevalence of oropharyngeal 
dysphagia in head and neck cancer patients: Impact on Quality of life Clinical Nutrition 26: 
710–717  
 
Grazia Ruo Redda M, Allis S (2006) Radiotherapy-induced taste impairment  
Cancer Treatment Reviews 32: 541– 547  
 
Gustavsson K, Sidenvall B (2002) Food-related health perceptions and food habits among 
older women Journal of advanced nursing 39(2): 164–173  
 
Hartman J (2004) Vetenskapligt tänkande – Från kunskapsteori till metodteori. Lund 
Studentlitteratur 
 
Holm L (2001) Family Meals i Kjaernes, Unni (red.) Eating Patterns. A Day in  
the Lives of Nordic Peoples. National Institute for Consumer Research, Report No. 7 
 
Jakobsson C, Axelsson K, Osterlind PO, Norberg A (2000) How people with stroke and 
healthy older people excperience the eating process Journal of clinical nursing 9: 255-264 
 
Jordan S, Warring J, Williams J (2006) Percutaneous endoscopic gastrostomies: the burden 
of treatment from a patient perspective Journal of advanced nursing 56(3): 270-281 
 
Kvale S, Brinkmann S (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun Lund: Studentlitteratur  
 
Lazarus R & Folkman S (1984) Stress, appraisal and coping. New York: Springer Publishing 
company  
 
Lowe M, Butryn M (2007) Hedonic hunger: A new dimension of appetite? Physiology & 
Behavior 91: 432 – 439  
 
Machtay M, Rosenthal D,Hershock D,Jones H, Williamson S, Greenberg M, G Weinstein, 
Aviles W, Chalian A Weber R (2002) Organ presenrvation theraphy using induction plus 
concurrent chemoradiation for advanced resectable oropharygeal carcinoma; A University of 
Pennsylvania Phase II trial Journal of Clinical Oncology, 20(19): 3964-3971 
 
Maes A, Huygh I, Weltens C, Vandevelde G, Delaere P, Evers G, Van den Bogaert V (2002) 
De Gustibus: time scale of loss and recovery of tastes caused by radiotherapy  Radiotherapy 
and Oncology 63(2):195 – 201 
 
Magnuson S, Durst J, Rosenthal E, Carroll W, Ritchie C, Kilgore M, Locher J (2013) 
Increased likelihood of long-term gastrostomy tube dependence in head and neck cancer 
survivors without partners Head & neck 35(39): 420 -425 
 
Mahan K, Escott-Stump S (2008) Krause´s Food and nutrition therapy (12th ed.) St Louis: 
Saunders 
 



 38 

Malterud K (2001) Qualitative research: standards, challenges and guidelines The Lancet 
358: 483-488 
 
Malterud K (2009) Kvalitativa metoder inom medicinsk forskning Lund: Studentlitteratur 
 
Manderson L, Bennett E and Andajani-Sutjahjo S (2006) The Social Dynamics of the 
Interview: Age, Class, and Gender Qualitative health research 16(10) 1317-1334 
 
Manikantan K, Khode S, Sayed S, Roe J, Nutting C, Rhys-Evans P, Harrington K, Kazi R 
(2009) Dysphagia in head and neck cancer Cancer Treatment Reviews 35: 724–732  
 
Martin L, Blomberg J, Lagergren P (2012) Patients’ perspectives of living with a  
percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) Gastroenterology 12:126-134  
 
Maslow A.H (1943) A theory of human motivation. Psychological Review 50(4): 370-396 
 
Mathieson M, Stam H (1995) Reneotiating identity: cancer narratives Sociology of Health & 
Illness  17(3):283-306  
 
Mayre-Chilton KM, Talwar P, Goff L (2011) Different experiences and perspectives between 
head and neck cancer patients and their care-givers on their daily impact of a gastrostomy 
tube Journal of human nutrition and dietetics 24: 449-459 

McQuestion M, Fitch F, Howell H (2011) The changed meaning of food: Physical, social and 
emotional loss for patients having received radiation treatment for head and neck cancer 
European Journal of Oncology Nursing 15 (2): 145 – 151 
 
Medicinska forskningsrådet (2003) Riktlinjer för etisk värdering av medicinsk 
humanforskning Uppsala; Medicinska forskningsrådet 

Meiselman H (2008) Dimensions of the meal Journal of Foodservice 19:13-21 
 
Mennel S, Murcott A, van Otterloo A (1992) Conclusion: Commensality and Society Current 
Sociology 40:115 
 
Montanari M (2006) Food is culture New York : Columbia University Press  
 
Murcott A (1982) The cultural significance of food and eating Proceedings of the Nutrition 
Society 41:203-210 
 
Mäkelä J (2001) The meal format i Kjaernes, Unni (red.) Eating Patterns. A Day in  
the Lives of Nordic Peoples. National Institute for Consumer Research, Report No. 7 
 
National Instituite for Consumer research Eating Patterns A day in the life of nordic people 
Rapport nr 7 2001 

Nguyen N, Moltz CC, Frank C, Karlsson U, Smith HJ, Nguyen PD, Vos P, Nguyen LM, Rose 
S, Dutta S, Sallah S (2005) Severity and duration of chronic dysphagia following. treatment 
for head and neck cancer Anticancer research 25: 2929-2934 
 



 39 

Ottosson S, Laurell G, Olsson C (2013) The experience of food, eating and meals following 
radiotherapy for head and neck cancer: a qualitative study Journal of Clinical Nursing, 22: 
1034–1043 
 
Penner J, McClement S, Lobchuk M, Daeninck P (2012) Family members’ experiences 
caring for patients with advanced head and neck cancer receiving tube feeding: A descriptive 
phenomenological study Journal of pain and symptom management 44(4): 563-571 

Platteaux N, Dirix P, Dejaeger E, Nuyts S (2010) Dysphagia in head and neck cancer patients 
treated with chemoradiotherapy. Dysphagia 25(2):139-152 
 
Raber- Durlacher, Brennan T, Verdonck-de Leeuw I, Gibson R,  Eilers J, Waltimo T, Bots C, 
Michelet M, Sollecito M, Rouleau T, Sewnaik A BensadounC., Silverman S, Fred, Spijkervet 
K (2012) Swallowing dysfunction in cancer patients Support Care Cancer 20:433–443  
 
Roberge C, Tran M, Massoud C, Poirée B, Duval N, Damecour E, Frout D, Malvy D, Joly F, 
Lebailly P, Henry-Amar M (2000) Quality of life and home enteral tube feeding: a French  
prospective study in patients with head and neck or oesophageal cancer British Journal of 
Cancer 82(2): 263–269  
 
Schatter M, Willis H, Raykher A, Brown P, Quesada O, Scott B,  Shike M (2005) Long-Term 
enteral nutrition facilitates optimization of body weight Journal of parenteral and enteral 
nutrition 29(3):198-203 

SFS (Svensk författningssamling) Patientdatalagen 2008:355 Stockholm: 
Socialdepartementet 
 
Sidenvall B, Nydahl M, Fjellström C (2000) The Meal as a Gift - The Meaning of Cooking 
Among Retired Women Journal of Applied Gerontology 19: 405-423 
 
Sidenvall B, Fjellström C, Ek A-C (1996) Cultural perspectives of meals expressed by 
patients in geriatric care  International Journal of Nursing Studies 33 (2): 212-222, 
 
Sobal, J. (2000). Sociability and meals: Facilitation, commensality, and interaction. I 
Meiselman H, Dimensions of the meal: The science, culture, business, and art of eating 
Gaithersburg, Aspen Publishers. 
 
Sobal J, Nelson K (2003) Commensal eating patterns: a community study Appetite 41 181–
190  
 
Socialstyrelsen, Cancerfonden (2009) Cancer i siffror 2009 – populärvetenskaplig fakta om 
cancer. Tillgänglig:  
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-127 [2013-02-29]  
 
Socialstyrelsen (2011) Näring för god vård och omsorg - en vägledning för att förebygga och 
behandla undernäring. Tillgänglig:  
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-9-2 [2013-03-15] 
 
Thompson C, Durrant L, Barusch A, Olson L (2006) Fostering Coping Skills and Resilience 
in Home Enteral Nutrition (HEN) Consumers Nutrition in Clinical Practice 21: 557-565 



 40 

 
Torres C, McIntosh A, Kubena K (1992) Who Live and Eat Alone Social Network and Social 
Background Characteristics of Elderly Journal of aging and health 4: 564-578 
 
Trew (2006) Psychology of Food Choice – Adolescents, food choice and vegitarianism CABI 
 
Trost J (2005). Kvatitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur.  
 
Vassink J, Jansma A, Spijkervet F, Burlage F, Coppes R (2003) Oral sequelae of head and 
neck radiotherapy Critical Reviews in Oral Biology & Medicine 14:199-212 
 
Verhoef M, van Rosendaal G (2001) Patient Outcomes Related to Percutaneous Endoscopic 
Gastrostomy Placement Journal of clinical gastroenterology 32(1) :49 -53 
 
Vetenskapsrådet (2011) God forskningssed Stockholm; Vetenskapsrådet  
 
Visser M (1999) Food and Culture: Interconnections Social research 66(1): 117-130  
  
World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Food, nutrition and the 
prevention of cancer: A Global perspective. Second expert report. Washington, DC: American 
Institute for Cancer Research; 2007. 
 
Yaskowich K, Stam H (2003) Cancer narratives and the cancer support group Journal of 
Health Psychology 8: 720-737  
 
Yeoman M (1998) Taste, palatability and the control of appetite Proceedings of the Nutrition 
Society 57: 609-615 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41 

 
 
Information och förfrågan om deltagande i studie 
 
Jag heter Susanna Sandberg och arbetar som dietist på Sektionen för Cancerrehabilitering på 
Karolinska Universitetssjukhuset. Under våren 2013 skriver jag en masteruppsats vid Uppsala 
Universitet med avsikt att intervjua patienter som under en längre tid fått näring via 
gastrostomi (PEG eller knapp). Syftet med studien är att undersöka hur personer upplever mat 
och måltidssituationer med en gastrostomi.  
 
Jag har via dietist Karl-Johan Piehl fått kännedom om att du kan tänka dig medverka i studien 
och jag är tacksam för din hjälp. Intervjun kommer att ta cirka 60 minuter och äga rum i 
februari eller mars. Med ditt godkännande kommer intervjun att spelas in på band för att 
lättare kunna analyseras. Intervjun kan ske hemma hos dig eller på annan plats som vi 
kommer överens om. Du behöver alltså inte komma till sjukhuset för intervjun om du inte 
specifikt önskar det.  
 
Deltagandet i studien är helt frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan utan krav på 
förklaring. Rekrytering av deltagare till studien görs i samarbete med Karolinska Universitets-
sjukhuset men din vård på sjukhuset kommer inte på något sätt påverkas av ditt deltagande. 
Jag kommer inte ha tillgång till din sjukhusjournal eller personuppgifter. Intervjumaterialet 
kommer att hanteras konfidentiellt och alla uppgifter som kan identifiera dig kommer att tas 
bort.  
 
Jag kommer att ta kontakt med dig per telefon inom en vecka för att bestämma tid och plats 
för intervjun. När vi träffas kommer du att få skriva under en svarstalong om att du samtycker 
att delta i studien.  
 
 
Tack på förhand! 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Susanna Sandberg 
leg. dietist 
070 301 36 21 
susanna.sandberg@hotmail.com 
 
 
 
Ansvarig handledare: 
 
Ylva Mattson Sydner 
Institutionen för kostvetenskap, Uppsala Universitet 
018 471 23 13 
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Samtycke till deltagande i studie  
 
 
Jag är informerad om vad studiedeltagandet innebär och samtycker härmed till 
att delta i intervjun. 
 
 
Namnteckning  
 
________________________________________________________________ 
 
Namnförtydligande  
 
________________________________________________________________ 
 
Ort och datum 
 
________________________________________________________________ 
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Intervjuguide 
 
 

 Konfidentialitet, sekretess, tystnadsplikt.  

 Berätta hur länge haft PEG, ålder, familjesituation, arbete 

 

 Upplevelser med att få mat via PEG 

 Hur ser en vanlig dag ut? 

- Var äter du?     

- Med vilka? 

- Hur äter anhöriga? 

 Situationer med PEG 

 

 Tillfällen utanför hemmet 

- Restaurang     

- Högtider     

 Andras reaktioner 

 

 Tidigare matvanor    

- Tidigare rutiner, jobb, hemma    

- Förändringar 

 

 Hur upplever familj/vänner situationen? 
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