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SAMMANFATTNING: 
Bakgrund: Antalet patienter som insjuknar i kronisk njursvikt och påbörjar behandling 
med peritonealdialysbehandling ökar varje år i Sverige. Kronisk njursjukdom är ett 
irreversibelt tillstånd som kräver behandling med dialys för fortsatt överlevnad. Att leva 
med dialysbehandling innebär att patienters livssituation förändras. Detta kan i sin tur 
skapa ett lidande och bidra till att upplevelsen av livskvalitet rubbas. 
Syfte: Syftet är att belysa lidande och livskvalitet hos njursviktspatienter vid behandling 
med peritonealdialys. 
Metod: En systematisk litteraturstudie. Sammanlagt 10 artiklar inkluderades varav sex 
var kvalitativa och tre kvantitativa. Analysen av artiklarna har utförts utifrån Lundman 
och Hällgren Graneheims (2008) instrument för kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat: Det finns ett flertal faktorer som påvisats skapa lidande för patienter som 
genomgår peritonealdialysbehandling. Dessa faktorer är lidande i form av ständig trötthet, 
att inte orka, förändrad kroppsuppfattning. Lidandet medför att patienternas uppfattning 
av livskvalitet förändras bland annat relaterat till utanförskap, isolering och ensamhet. Att 
vara delaktig i vårdandet och att acceptera sjukdomen och finna styrka och trygghet 
ansågs vara något som patienterna ansåg hjälpte dem bibehålla livskvalitet. 
Slutsats: Delaktighet, kontroll, hopp och acceptans är viktigt för 
peritonealdialyspatienters möjlighet att behålla livskvalitet och minska lidandet. 
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Introduktion 
Kronisk njursvikt är ett livshotande tillstånd. Vid njursvikt är behandling med dialys nödvändig 

för fortsatt överlevnad. Dialysbehandling är tidskrävande och tar mycket energi och kraft 

(Paulsen & Chruicshank Flakne, 2002). En ständig duell med känslor av ensamhet, isolering, 

utanförskap och utmattning kan medföra att patienter upplever lidande och känner sig 

försummade. I vårdsammanhang under utbildningen har författarna till litteraturstudien träffat 

på patienter med peritonealdialysbehandling i hemmet. Mötena med patienterna fick oss att inse 

hur komplex och komplicerad livssituation patienter med peritonealdialysbehandling i 

hemmamiljö har. Närstående till dessa patienter uttryckte önskemål om att större intresse för 

deras njursjuke anhöriges upplevelser och känslor skulle visas från sjuksköterskor vid besök. 

Även dialyspatienterna själva utryckte ett önskat behov av ökad förståelse och bekräftelse från 

sjuksköterskor.  

 

Bakgrund 

I avsnittet följer en bakgrundsbeskrivning av Njurarnas fysiologi, diagnosen kronisk njursvikt, 

behandlingsformer, att leva med dialysbehandling och att leva med kronisk sjukdom samt en 

presentation av Katie Erikssons omvårdnadsteori om den lidande människan. 

 
Njurarnas fysiologi 
Njurarna väger cirka 150 gram och är cirka 11centimeter långa bönformade organ. Njurarna 

arbetar med att hålla jämn vätskebalansen i kroppen och njurarna filtrerar ut ämnen och vätska 

kroppen inte behöver eller redan har tillräckligt av. De arbetar för att hålla kroppens saltbalans 

konstant (Sand, Sjaastad & Haug, 2004). Om syrehalten i blodet är låg frigör njurarna 

erytropoetin som stimulerar ryggmärgen att bilda fler röda blodkroppar som kan transportera 

syre.  Njurarna har en blodtrycksreglerande funktion. Vid lågt blodtryck minskar blodtillförseln 

till njurarna och ett enzym kallat renin utsöndras. Renin stimulerar hormoner att dra samman 

kärl, öka återupptaget av vatten och salt, vilket gör att blodtrycket höjs (Grefberg & Roman, 

2007).  

  

Vid tillförsel av näring och dryck utsöndrar kroppens ämnesomsättning slaggprodukter. 
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Slaggprodukterna kan också vara kroppsfrämmande kemikalier från livsmedel och läkemedel 

(Henriksson & Rasmusson, 2007) Njurarna rensar kroppen från giftiga slaggprodukter och 

bildar urin. Slaggprodukter rensas ut via urinen (Sand, Sjaastad & Haug, 2004). Kroppens syra 

basbalans mäts i pH och kroppens normala pH ligger runt 7,4 medan slaggprodukterna ofta har 

ett surt pH. För mycket kvarstående slaggprodukter i kroppen gör därför att kroppens pH- värde 

sjunker (Grefberg & Roman, 2007; Henriksson & Rasmusson, 2007).  

 

Diagnosen kronisk njursvikt 
Kronisk njursvikt är ett irreversibelt tillstånd, vid njursvikt är den normala funktionen att kunna 

avskilja slaggprodukter och överskott av vätska från blodet kraftigt nedsatt. Om kroppen inte 

kan avskilja slaggprodukter och vätska hamnar den i ett förgiftningstillstånd, urinförgiftning 

eller uremi. Orsaken till försämrad njurfunktion kan ha sin grund i andra tidigare sjukdomar, 

läkemedelsförgiftning eller andra faktorer (Paulsen, 2002; Aurell, 1997). Sjukdomstillståndet 

upptäcks vanligen i samband med en rutinmässig provtagning eller då patienter söker vård för 

annan åkomma.  Vid provtagning upptäcks ett förhöjt S- Kreatinin och ett förhöjt blodtryck 

(Paulsen, 2002).   

 

Symtom vid njursvikt 

Symtom vid njursvikt märks ofta inte till en början eftersom kroppen använder olika 

kompensationsmekanismer för att bibehålla funktioner. När cirka 25 % av den normala 

njurfunktionen återstår börjar kroppens kompensationsmekanismer att svikta. Patienterna 

känner då av diffusa symtom, sjukdomen kan senare utvecklas till uremi (Grefberg & Roman, 

2007). De vanligaste symtomen vid njursvikt är trötthet, sömnrubbningar, frusenhet, 

morgonillamående, inflammerade munslemhinnor, muntorrhet samt försämrad aptit 

Vid långt gången uremi kan patienter beskriva en metalliknande smakförändring i munnen med 

en uremiskt luktande andedräkt och kräkningar (Grefberg & Roman, 2007; Lennartsson & 

Rundblad, 2002 ). En del patienter kan vid dialysbehandling besväras av hudklåda och smärtor. 

Hudklåda och smärtor kan upplevas vara plågsamt för många (Paulsen & Chruicshank- Flakne , 

2002). 
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Njursviktspatienter är känsliga för rubbningar i kroppens salt- och vätskebalans. Sådana 

rubbningar kan försätta patienterna i ett livshotande tillstånd av hyperkalemi.  Hypertoni är ett 

vanligt fynd vid kronisk njursvikt. Om patienter går omkring med ett förhöjt blodtryck, 

förorsakar det att försämringen av njurfunktionen påskyndas. En försämrad njurfunktion 

betyder att kroppens förmåga att utsöndra slaggprodukter också försämras (Grefberg & Roman, 

2007). Ett överskott av slaggprodukter i kroppen förorsakar att patienter känner sig tunga och 

trötta (Lennartsson & Rundblad, 2002). Kroppens pH sjunker och patienter kan hamna i ett 

förgiftningstillstånd kallat acidos (Grefberg & Roman, 2007). Överskott av slaggprodukter 

orsakar viktminskning och att kroppsmassa går förlorad. Det i sin tur förorsakar tilltagande 

fysisk och mental trötthet (Lennartsson & Rundblad, 2002). När njurfunktionen har sjunkit till 

ungefär 50 % utvecklar patienter blodbrist eller anemi. Anemi gör att patienterna känner sig 

tröttare och får en försämrad fysisk funktionsförmåga. Anemi leder till påfrestningar på hjärtats 

muskulatur och kan orsaka hjärtsjukdom (Grefberg & Roman, 2007). Infertilitet är ett vanligt 

förekommande problem hos både kvinnor och män med njursvikt. Ett uremiskt symtom leder 

ofta till att kvinnans menstruationer upphör och män har ofta bekymmer med nedsatt lust och 

impotens(Paulsen & Chruicshank Flakne, 2002).  

 

Behandlingsformer 
Först på 1970-talet började sjukvården behandla patienter med kronisk njursvikt med 

dialysbehandling. Innan behandlingen infördes var kronisk njursvikt ett tillstånd förknippat med 

döden. Ordet dialys kommer från grekiskans dia, som betyder ”genom”, och lysis betyder 

”upplösning” (Grefberg & Roman, 2007). Det finns två former av dialytisk behandling: 

Hemodialys och peritonealdialys.  Ett kriterium för att starta behandling med dialys är nedsatt 

njurfunktion. För att dialysbehandling skall inledas skall endast 5- 10 % återstå av den normala 

njurfunktionen (Paulsen & Chruicshank- Flakne , 2002).  

 

Varje år behandlas cirka 8000 personer med dialysbehandling eller transplantation i Sverige, 

antalet ökar med omkring 200 personer per år. Årligen behandlas cirka 800 patienter med 

peritonealdialysbehandling (Bàràny & Stattin, 2011-2012).  
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Njurtransplantation är idag det enda sättet att bota njursvikt. Patienter får vid en transplantation 

en ny njure från en avliden eller levande donator. Ingreppet kan endast utföras om patienten inte 

har annan svår sjukdom eller ingreppet blir för riskabelt (Lennerling & Omnell Persson, 2004). 

 

Vid dialysbehandling avlägsnas vatten, slaggprodukter och toxiska ämnen från kroppen. Vid 

kronisk njursvikt kan det även vara så att njurarna inte producerar urin.  Kroppen behöver då 

hjälp med att avlägsna de slaggprodukter som kvarstår från den tänkta urinproduktionen med 

dialys. Avlägsningsprocessen av slaggprodukter kallas för ultrafiltration (Grefberg & Roman, 

2007).  

Vid dialysbehandling leds blodet från patienten via kateter eller AV-fistel till ett filter. I filtret 

skiljs blodet och dialysvätskan åt genom ett halvgenomsläppligt membran. Membranet släpper 

igenom substanser med små molekyler, vilket innebär att substanser med stora molekyler 

stannar kvar i blodet. Mängden substans som passerar genom membranet beror på 

koncentrationsskillnaden mellan blodet och dialysvätskan. Överskott av slaggprodukter och 

salter i blodet diffunderas sedan genom membranet ut i dialysvätskan, medan blodet återgår till 

kroppen (Lund Widebäck, 2004).  

 

Hemodialysbehandling 

Hemodialys är den vanligaste formen av dialys. Det ges i de flesta fall på dialysavdelningar på 

sjukhus, men kan ibland även utföras i hemmiljö. Vid hemodialys kopplas patienten till en 

dialysmaskin via en arteriovenös- fistel eller en centraldialyskateter. Behandling utförs en till 

flera gånger i veckan (Lund Widebäck, 2004). 

 

Peritonealdialysbehandling 

Vid peritonealdialysbehandling används bukhålan och bukhinnan för att rena blodet. Eftersom 

bukhinnan är rik på både venösa och arteriella kärl fungerar den som ett halvgenomträngligt 

membran där ett utbyte pågrund av diffusion och osmotisk effekt sker. I bukhålan utjämnas 

koncentrationen av olika ämnen, och samtidigt avskiljs slaggprodukter och överskott av salter 

och vätska från kroppen med den använda dialysvätskan.  För att avskiljningen skall fungera 

läggs en peritonealdialyskateter in i bukhålan (Grefberg & Roman, 2007; Johansson & 

Sundqvist, 2004; Paulsen & Chruicshank Flakne, 2002 ).  Med hjälp av katetern kan påfyllning 

och tömning av dialysvätska ske regelbundet. Utbytet av vätskan kan ske ett antal gånger per 
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dygn och reningen av blodet kan pågå dygnet runt. Patienter som behandlas med denna typ av 

dialys genomför behandlingen på egen hand i hemmet. Dialysbehandling individanpassas efter 

de behov, förutsättningar och kvarstående funktioner patienterna har. Det finns flera olika typer 

av peritonealdialys, två av dem är kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialys och automatisk 

peritonealdialys (Paulsen & Chruicshank Flakne, 2002).  

 

Kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialys (CAPD) eller påsdialys är den vanligaste formen av 

peritonealdialys.  CAPD behandling är enklast att genomföra praktiskt. De flesta patienterna 

med CAPD har alltid dialysvätska i bukhålan, vätskan byts vanligen ut fyra till fem gånger per 

dygn. Bytet av dialyspåsar brukar ta cirka 30 minuter (Paulsen & Chruicshank Flakne, 2002).  

 

En alternativ metod till CAPD är automatisk peritonealdialys (APD) där dialysen manövreras 

av en maskin.  Metoden innebär att patienten kopplar upp sig till maskinen på kvällen och 

passar därför personer som vill ha dagen fri för andra aktiviteter. För patienter med stort behov 

av dialys finns det idag möjlighet att kombinera de båda dialysmetoderna, exempelvis kan APD 

används nattetid och CAPD dagtid (Paulsen & Chruicshank Flakne, 2002).  

 

Att leva med dialysbehandling 
Dagliga kontroller av vikt, puls, temperatur och blodtryck bör ske på patienter med njursvikt 

(Paulsen, 2002). Kontroller behövs för att beakta symtom som vätskeretention, anemi och 

nykturi. Vid njursvikt har njurarna svårt att utsöndra proteiner (Broms & Holmesson, 2004).  

Under dialysbehandling avskiljs socker och proteiner från blodet. Men mindre socker och 

proteiner i blodet gör att kroppen kräver mer energi. Ett ökat kostintag är därför nödvändigt 

eftersom undernäring är ett stort bekymmer hos många patienter med njursvikt. Vissa 

kostrestriktioner är dock nödvändiga, bland annat vätskerestriktion, vilket är nödvändigt för att 

blodtrycket inte skall bli förhöjt och öka belastningen på hjärta och lungor (Paulsen & 

Chruicshank Flakne, 2002). 

 

Att leva med dialysbehandlig och kronisk njursvikt kan innebära förändringar i det vardagliga 

livet. Det kan förändra det sociala livet, familjeförhållanden, ekonomi, arbete, livsmönster, 

skolgång och utbildning (Johansson, 2004). Behovet av information är stort hos patienter med 
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njursvikt. Få dialyspatienter klarar av att arbeta heltid och möjligheterna till sociala aktiviteter 

minskar. Minskad möjlighet till sociala aktiviteter gör att patienterna känner sig begränsade. 

Dialyspatienter är i behov av stöd från andra människor. De önskar ha någon att ställa frågor till 

om döden, arbete, tillit, skuld och sexualitet. Erfar inte patienterna att behovet av stöd uppnås 

känner patienterna sig mindre värda. Psykiska och sociala problem är vanligt hos 

njursviktspatienter. De känner ofta oro och ängslan inför behandling och framtiden (Paulsen & 

Chruicshank Flakne, 2002).  

 

Omvårdnad vid peritonealdialys bör ske i samråd med patienterna och bör utformas efter 

patienters förutsättningar och behov. Även träning och undervisning bör individanpassas 

(Broms & Holmesson, 2004).  

 
 
Att leva med kronisk sjukdom 
När människor drabbas av sjukdom upplever de sin tillvaro förändrad (Arman & Rehnsfeldt, 

2006). Kronisk sjukdom påverkar livssituationen för både patienter och deras närstående. För 

att patienter skall kunna hantera sitt vårdansvar och bevara välbefinnandet, är de beroende av ett 

fungerande socialt nätverk och god hälso- och sjukvård (Lennartsson & Rundblad, 2002). 

Människor funderar vanligtvis inte över sin hälsosituation när de själva uppfattar sig som friska. 

När människor däremot blir patienter inom sjukvården förändras situationen. Då förändras 

synen på hälsa och risken finns att de mister eller känner sig utanför sitt sammanhang 

(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).  

 

I hälso- och sjukvårdslagen tydliggörs patienters rätt till självbestämmande. Vården skall 

bedrivas, utformas och genomföras i samråd med patienten. Insatser som sätts in för patienten 

skall anpassas efter varje patients enskilda behov. (SFS 1982:763). I socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) beskrivs att sjuksköterskor skall 

undervisa och stödja patienter och närstående i avsikt att främja hälsa och förhindra ohälsa. 

Sjuksköterskor skall utifrån kompetensbeskrivningen identifiera och bedöma patienters egna 

resurser och förmåga till egenvård. 

 

Kommunikation mellan patient, sjuksköterska och närstående är betydelsefull för att en god 



 

7 
 

omvårdnad kan uppnås. Bra kommunikation med sjuksköterskan gör att patienter känner tillit. 

Om tillräckligt med information ges till patienter om deras situation upplever de trygghet i 

behandlingen (Paulsen, 2002). Patienterna själva är de främsta experterna gällande kunskapen 

om sig själv, sitt lidande, välbefinnande och sin livssituation. Om patienter inte får ge uttryck 

för sitt mående och sin livssituation kan det orsaka patienterna lidande (Dahlberg et al., 2003).  

 

Begreppsdefinition 
Nedan presenteras definitioner av centrala begrepp som använts i litteraturstudien.  

 

Patienter/ Människor: Begreppen patient/-er och människa eller människor används i olika 

kontexter för att underlätta läsningen. I de kontexter som berör vårdrelaterade situationer 

används begreppet patient/-er. Begreppet människa eller människor används i övriga kontexter.  

Begreppen innefattar både kvinnor och män med njursvikt som behandlas med 

peritonealdialysbehandling, om inget annat anges.  

 

Lidande: Lidandet som fenomen är en människas upplevelse av något ont, oönskat och 

oundvikligt som i olika grad påverkar balansen i människans liv. Upplevelsen av lidande 

förknippas ofta med smärta, förlust och död (Arman & Rehnsfeldt, 2006). I studien syftar 

begreppet lidande till att förklara njursviktspatienters upplevelser av svårigheter och bekymmer 

i livet  

 

Livskvalitet: Livskvalitet är vad människor uppfattar som kännetecken för ett gott liv, en 

såkallad måttstock på välbefinnande (Birkler, 2007).  Livskvalitet används i studien för att 

redogöra för vilka faktorer patienter med njursvikt och peritonealdialysbehandling anser ger 

kraft, hopp och styrka i livet.   

 

Katie Erikssons teori om den lidande människan 
Döden är lidandets kärna. Lidande kan ge upphov till existentiella frågeställningar och hota 

människans existens.  Lidandet är dock en del av det mänskliga livet och en upplevelse 

oundviklig att frånkomma. Upplevelsen av att lida är inget generaliserbart. Varje individ har sin 

personliga upplevelse av vad lidande är och vad det innebär att lida.  Erikssons teori definierar 
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att lidande inte är något negativt eller ont, utan att det är en kamp och är något som för med sig 

mening. Det är en kamp mellan det onda och det goda eller lidandet och lusten. I lidandet kan 

människan välja att ge upp och låta lidandet ta över eller kämpa emot för att minska lidandet 

(Eriksson, 1994). 

  

Människan är en helhet med olika dimensioner av kropp, själ och ande. Lidandet kan drabba 

olika delar av helheten och orsaka olika sorters lidanden. Det kroppsliga lidandet kan orsakas av 

smärtan av ett sår eller av kroppens nedsatta funktion vid sjukdom. Det själsliga i människan 

kan ta skada, genom att inte bli bekräftat eller att värdigheten kränks. Den andliga dimensionen 

kan ta skada då existentiella frågor om lidandet tillexempel blir ”Varför blir jag sjuk? Kommer 

jag att dö?  Vad händer efter döden?”. Om existentiella frågor inte blir bekräftade och 

uppmärksammade skapar det ytterligare lidande. Ifall rubbningar uppstår i de tre dimensionerna 

skapar det lidande. Det kan upplevas som ett hot mot existensen (a.a).  

 

Lidande kan också skapas av vården. Vårdlidande skapas om patienter blir nonchalerade, inte 

förstådda och de upplever sin värdighet kränkt. Det som Eriksson kallar för sjukdomslidande 

skapas av själva sjukdomen, den fysiska smärtan och det lidande behandlingen kan 

åstadkomma. Det fysiska lidandet orsakas av sjukdomen och behandlingen. Det själsliga och 

andliga lidandet orsakas av upplevelsen av förnedring, skam och/ eller skuld patienter erfar 

under sjukdom och behandling. Det Eriksson kallar livslidande skapas av hur sjukdomen 

påverkar livet och livspusslet. Sjukdomen och behandlingen kan kräva ändringar i livets 

mönster och rutiner. Lidandet fyller vardagen, hotar existensen och kan göra att livet känns 

tungt. Känslor av ovisshet, förintelse och död kan fylla tankarna (a.a). 

 

Kärleken är en grundläggande kraft för att lindra lidande. Att få kärlek är grundläggande för 

lindring oberoende av vilka uttryck lidandet tar sig. Lidandet kan upplevas som en hopplöshet 

där hopp behövs för att lindra. Hoppet är något ömsesidigt, växande genom att ge och få hopp 

av varandra. Tro, beskriver Eriksson, är en tillit till livet. Tro hopp och kärlek är grunden till att 

lindra lidandet (a.a). 
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Problemformulering 
När människor drabbas av sjukdom rubbas tillvaron, synen på den egna identiteten förändras 

och det kan leda till att individen känner sig utanför sitt eget sammanhang. Att leva med kronisk 

sjukdom innebär att livet förändras. Kronisk sjukdom kan ge upphov till att patienter känner 

begränsningar i sin individuella psykiska och fysiska funktionsförmåga (Paulsen & Chruicshank 

Flakne, 2002). Patienter med diagnosen njursvikt har vid start av dialysbehandling generellt levt 

med sin sjukdom en längre tid. Patienten ställs inför det faktum att kroppen på egen hand inte 

har kapacitet att rena blodet. Njurarnas nedsatta funktionsförmåga skapar därmed ett beroende 

till dialysbehandling för fortsatt överlevnad för patienter (Paulsen, 2002). 

 

Patienter som genomgår peritonealdialysbehandling har ett stort egenvårdsansvar och det kan 

medföra att patienter känner sig begränsade. Vi tror att det idag finns en risk att patientgruppen 

glöms bort på grund av att de sköter stora delar av sin vård själva i hemmet. Denna risk tror vi i 

sin tur skapar ett lidande och en uppfattning av minskad eller förlorad livskvalitet. I relation till 

egenvårdansvaret kan det vara ett problem att patienten inte får tillräckligt med stöd, inte känner 

delaktighet och inte får tillräcklig information om sin behandling. Peritonealdialyspatienter som 

känt delaktighet och trygghet i vårdandet har visat sig uppleva förhöjd livskvalitet (Broms & 

Holmesson, 2004).  I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor talas det om att sjuksköterskor skall ta 

tillvara på patienters kunskaper och erfarenheter (socialstyrelsen, 2005). Genom denna studie 

vill vi skapa ökad förståelse och kunskap om peritonealdialyspatienters lidande och livskvalitet. 

Därefter är förhoppningen att god omvårdnad ska kunna ges och på så vis minska patienternas 

lidande och bidra till en känsla av livskvalitet. 

 

Syfte 
Syftet är att belysa lidande och livskvalitet hos njursviktspatienter vid behandling med 

peritonealdialys. 
 

Metod/Utförande 
En systematisk litteraturstudie kan enligt Forsberg och Wengström (2008) benämnas som en 

litteratur eller forskningsöversiktlig genomgång. För att en litteraturstudie skall kunna 
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genomföras, ska arbetet utformas systematiskt. Arbetsmetoden har utformats i linje med de 

riktlinjer och tillvägagångssätt Forsberg och Wengstöm redogör för.      
 
Inklusionskriterier 
Samtliga inkluderade studier har publicerats i en vetenskaplig tidskrift mellan år 2000- 2012. 

Studierna inkluderar både kvinnor och män i vuxen ålder, det vill säga över 18 år. I sökningen 

av forskningsartiklar följdes Polit och Becks (2010) rekommendation att inkludera artiklar med 

vetenskaplig grund. Begränsningar i databassökningen utfördes genom att endast forskning från 

år 2000 och framåt inkluderades samt artiklar på engelska och svenska. Alla inkluderade 

artiklar är kvalitetsgranskade, såkallade peer- reviewed, och har genomgått etiskt granskning 

från en etiskt godkänd kommitté innan godkännande för publicering.  

 

Exklusionskriterier 
Inga länder exkluderades i de genomförda sökningarna.  

 

Sökstrategi 
För att identifiera all relevant forskning på området utfördes sökordbaserade sökningar i 

databaserna Cinahl, Pubmed och PsychInfo. Aktuell sökstrategi och artikelsökning är utformad 

i enlighet med Forsberg och Wengström (2008). Till att börja med utfördes en provsökning, där 

databasfunktioner och sökord användes experimentellt. Det framkom att tillräcklig mängd 

vetenskapliga artiklar fanns tillgängliga för fortsatta sökningar relaterade till syftet.  Därefter 

planerades en sökstrategi upp och tänkta sökord på svenska definierades: Livskvalitet, lidande, 

njursvikt, peritonealdialysbehandling, upplevelse och patienter. De definitiva sökorden 

identifierades utifrån syftet.  För att få en korrekt motsvarighet på sökorden på engelska 

användes verktyget Svensk MeSH i Pubmed , Suggest Subject Terms i Cinahl samt verktyget 

Thesaurus i PsychInfo. Sökningen resulterade i några av följande sökord: Quality of life, Stress 

psychological, Kidney failure chronic, peritoneal dialysis, attitudes och patients i Svensk 

MeSH och Quality of life, psychological stress, kidney diseases, life experience och patients i 

Thesaurus (se bilaga 2). Den faktiska litteratursökningen genomfördes i databaserna Cinahl, 

Pubmed och PsychInfo.  
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För att begränsa och noga ange resultatet av sökningen kombinerades sökorden med hjälp av de 

Booleska operatorerna AND och OR (Forsberg & Wengström, 2008). Sökningen avslutades då 

samma artiklar återkom och inget nytt tillfördes med sökorden. Databassökningarna redovisas 

noggrant i en tabell (Bilaga 2). För att granska om artiklarna uppfyllde kraven för peer-review 

användes verktyget Ulrich´s Periodicals dictionary i PubMed och i Cinahl och Psychinfo 

kryssades rutan i för granskning av peer- review. Kvalitetsgranskningen i Ulrich´s Periodicals 

dictionary och i Cinahl resulterade i att fjorton artiklar med överensstämmande resultat till 

syftet hittades. De funna artiklarna uppfyllde kraven för peer- review.  

 

Databassökningarna resulterade i att fjorton artiklar totalt valdes ut för kvalitetsgranskning. Nio 

stycken av artiklarna svarade mot syftet och bedömdes ha tillräckligt hög kvalitet för att 

inkluderas.  Av de nio inkluderade artiklarna från databassökningen var sex stycken av 

kvalitativ ansats och tre stycken av kvantitativ ansats. Efter avslutad databassökning 

genomfördes en manuell sökning, då de redan identifierade artiklarnas referenslistor 

granskades. Den manuella sökningen förde med sig att ytterligare tre artiklar påträffades och att 

ytterligare en studie med kvantitativ ansats inkluderades i studien. Det resulterade i att tio 

artiklar slutligen nyttjades i litteraturstudien. 

 

Kvalitetsgranskning 
Kvalitetsgranskning av empiriska studier utförs för att säkra kvaliteten på ett systematiskt sätt. 

För att kunna uppmäta kvaliteten av en rapports resultat bör reliabiliteten och validitet beaktas 

(Polit & Beck, 2010). Begreppet reliabilitet skulle kunna översättas med ett mätinstruments 

förmåga att ge överensstämmande resultat upprepade gånger (Forsberg & Wengström, 2008) 

och validitet skulle kunna översättas med ett mätinstruments förmåga att mäta det den är avsedd 

att mäta (Polit & Beck, 2010).  

 

För att på bästa sätt utföra granskningen av de utvalda artiklarna användes en bedömningsmall 

för kvalitetsgranskning. Ett kvalitetsbedömningsformulär är ett hjälpmedel för att systematiskt 

granska studier (Forsberg & Wengström, 2008). Granskningsmallar utformade för granskning 

av kvalitativa och kvantitativa studier från Forsberg och Wengström användes i 

kvalitetsgranskningen. För att styrka vår subjektiva bedömning utifrån mallarna användes även 
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Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) rekommendationer och tips för hur en kritisk 

granskning skall gå tillväga (se bilaga 5). När artikeln kvalitetsbedömts värderades artikelns 

kvalitet genom att sätta kriterier för hög, medel och låg kvalitet. De studier som bedömdes ha 

låg kvalitet exkluderades . Granskningsresultatet sammanställdes i en artikelmatris (se bilaga 6). 

Det resulterade i att sex artiklar bedömdes ha hög kvalitet, fyra medel- och två stycken 

bedömdes ha låg kvalitet.  

 

Analysförfarande 
Inledande för analysförfarandet lästes inkluderade artiklars resultat igenom av båda författarna. 

Det resulterade i att relevanta stycken, meningsenheter, ur varje artikels resultatdel utvaldes.  

När urvalet av meningsenheter gjordes var hela tiden syftet i åtanke. Analysförfarandet utfördes 

med ett deduktivt tillvägagångssätt. Det innebär att analysen görs utifrån en tidigare framställd 

modell (Lundman och Hällgren Graneheim, 2008). Innehållsanalysen över det inkluderade 

artiklarnas resultat utfördes enligt Lundman och Hällgren Graneheims (2008) modell för 

utförande av kvalitativ innehållsanalys.  Utvalda meningsenheter skrevs ned i Microsofts 

programvara, Microsoft Office Word, och översattes där till svenska. Efter att 

meningsenheterna diskuterats fram, översatts och lästs igenom skrevs de ut från datorn till 

pappersform. Meningsenheterna färgkodades och sorterades i olika högar efter innebörd. 

Därefter skedde en såkallad kondensering av meningsenheterna. Kondensering av 

meningsenheter betyder att de kortas ned, görs lätthanterliga samt att innehållet lyfts till en 

högre logisk nivå (Lundman och Hällgren Graneheim, 2008). Varje kondenserad meningsenhet 

tilldelades en kod, med syfte att beskriva innehållet kortfattat. Omflyttning av de upptejpade, 

kodade meningsenheterna på väggen till olika underkategorier samt gemensamma diskussioner 

var till hjälp för att slutligen kunna dela in koderna i korrekt underkategori och sedan slutlig 

kategori. 

 

Nedan följer ett utdrag från analysprocessen. 

Meningsenheter Kondenserade 
meningsenheter 

Kod Underkategori Kategori 

Reduceras 
mängd 
aktiviteter gav 
växande känsla 

Reducerad 
aktivitet, växande 
ensamhet 

Ensamhet Isolering, 
utanförskap 
och ensamhet 

Livskvaliteten 
påverkas av att 
känna sig 
utanför, 
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av ensamhet isolerad och 
ensam  

Patienterna 
fruktade 
eventuella 
smärtor och 
komplikationer, 
känslan av 
isolering, att 
vara annorlunda 
och ”riktigt 
sjuk”..hur skulle 
det påverka 
deras relation 
till familjen och 
samhället 

Patienterna 
fruktade smärtor, 
komplikationer och 
isolering. Att känna 
sig annorlunda eller 
sjuk. Relationer till 
familj och samhälle 

Upplevelse av 
utanförskap och 
sjukdomskomplikat
ioner 

Ensamheten blir 
framträdande 
när familjen 
fortsätter som 
vanligt och 
patienten blir 
utanför 

Familjen fortsätter 
som vanligt. 
Patienten blir 
utanför 

Utanförskap 

Patienter kände 
längtan efter 
flera aktiviteter 
men brist på 
initiativ och 
kapacitet att 
starta 
begränsade dem 

Längtan efter 
aktiviteter, brist på 
initiativ och 
kapacitet 
begränsade dem 

Brist på initiativ 
och kapacitet 
begränsade 

  

 
Forskningsetiskt resonemang 
Ett etiskt övervägande över urval och presentation av resultatet skall presenteras i en 

vetenskaplig artikel (Forsberg och Wengström, 2008). All forskning med människor 

involverade skall ha beprövats av en etikprövningsnämnd (Werner, 2012). I granskningen av de 

inkluderade empiriska studierna brukades ett kritiskt tänkande.  Det ansågs viktigt att ett etiskt 

godkännande påträffades och ett etiskt resonemang förts i de inkluderade artiklarna.  

Redogörelsen för etiskt godkännande och etiskt resonemang hade stor betydelse för hur hög 

kvaliteten på artikeln bedömdes ha för att inkluderas i litteraturstudien.  
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Enligt Forsberg och Wengström (2008) skall samtliga inkluderade artiklar i en studie ha en 

tydlig etisk aspekt. Således har inga inkluderade artiklar som använts i den aktuella 

litteraturstudien medvetet uteslutits eller undanhållits. Inget resultat har heller förvrängts eller 

uteslutits eftersom det enligt Forsberg och Wengström anses oetiskt att endast ta med det 

resultat som gynnar forskarnas åsikter. Alla inkluderade artiklar har ett etiskt godkännande från 

en etisk kommitté och ett etiskt resonemang fördes. I en utav artiklarna påträffades inget 

godkännande från en etisk kommitté. Det beslutades att författarna till denna artikel skulle 

kontaktas via e-post. Ett snabbt svar gavs utav en av författarna till artikel, där det meddelades 

att artikeln hade ett godkännande från en etisk kommitté i Michigan, USA.  

 

Resultat 
Resultatet baseras på tio stycken vetenskapliga artiklar och presenteras med utgångspunkt i åtta 

kategorier (fet stil) med tillhörande underkategorier: Lidande i form av trötthet: Livskvaliteten 

påverkas av sömnbrist och försämrad sömnkvalitet och Lidande uppstår av inte orka eller ha 

tillräcklig fysisk och mental energi. Livskvaliteten påverkas av känslor av förlust, ångest och 

oro. Förlust av framtidstro. Livskvaliteten påverkas av att känna sig utanför, isolerad och 

ensam. Sociala begränsningar och att vara bunden påverkar livskvaliteten. En förändrad 

kroppsuppfattning och sexualitet skapar lidande och påverkar livskvaliteten. Att vara delaktig 

i vårdandet styrker och underlättar i lidandet: Lidandet ökar vid brist på kunskap och 

information och livskvaliteten påverkas av graden av delaktighet, kontroll och hopp. Att kunna 

acceptera sjukdomen och finna styrka och trygghet.  

 

Lidande i form av trötthet 
En bra nattsömn upplevs ge mer motivation i det dagliga livet. Otillräcklig nattsömn orsakar en 

konstant upplevelse av trötthet och känslan av att vara utvilad finns aldrig närvarande 

(Yngman- Uhlin, Friedrichsen, Gustavsson, Fernström & Edèll- Gustafsson, 2010). Patienter 

med peritonealdialysbehandling upplevde stora eller mycket stora kroniska problem med 

sömnlöshet.  Patienterna upplevde ett sömnmönster bestående av ett ständigt vaknande och 

dagliga tupplurar. Tupplurar var nödvändiga för att klara av dagen (Yngman- Uhlin et al., 

2010). Patienter med en depression påvisades ha större problem med trötthet (Kutner, Zhang, 

Huang & Bliwise, 2008). Tröttheten yttrade sig fysiskt och mentalt. Tröttheten fick patienterna 
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att uppleva känslor av dåsighet och overklighet samt att de upplevde sig paralyserade och 

hängiga (Yngman- Uhlin & Edèll- Gustafsson, 2006; Yngman- Uhlin et al., 2010; Heiwe, Clyne 

& Abrandt Dahlgren, 2003). Tröttheten beskrevs inte som normal utan sjuklig (Heiwe et al., 

2003).  För lite sömn orsakade humörsvängningar, kort stubin, koncentrationssvårigheter och 

brist på positiva tankar. Patienter hade existentiella tankar när de var trötta (Yngman- Uhlin et 

al., 2010). De uttryckte att den konstanta tröttheten medförde svårigheter och begränsningar 

kognitivt, socialt och aktivt. Bland annat uttryckte patienterna svårigheter med att utföra 

göromål, fatta beslut och att vara kreativ (Yngman- Uhlin et al., 2010; Heiwe et al., 2003).  

 

Livskvaliteten påverkas av sömnbrist och försämrad sömnkvalitet 

Forskarna i en studie redovisade att patienterna föregående natt sov sju timmar (Mi- Kyung, 

Gilet, Feng- Chang, Machardy, DeVitoDabbs, Stalberg & Fuller III, 2011). Patienter beskrev att 

klåda, myrkrypningar, magsmärtor, snarkningar och svårigheter med att finna en bra 

sovposition påverkade deras sömnkvalitet. Nattliga bekymmer med klåda ansågs vara den mest 

förekommande sömnstörande faktorn (Yngman- Uhlin & Edèll- Gustafsson, 2006).  Pågående 

dialysbehandling ansågs störa sömnen och öka upplevelsen av trötthet. Magsmärtorna 

behandlingen medförde och de ljud och ljus dialysmaskinen frångav sig upplevdes 

sömnstörande (Yngman- Uhlin et al., 2010; Heiwe et al., 2003). 

 
Lidande uppstår av inte orka eller ha tillräcklig fysisk och mental energi 

Patienter upplevde trötthet både mentalt och fysiskt. Mental och fysisk trötthet nämndes vara 

det som hindrade patienter från att utföra aktivitet och begränsade dem funktionellt och fysiskt 

(Heiwe et al., 2003; Yngman- Uhlin et al., 2010).  Den medicinska behandlingen och symtomen 

sjukdomen medför gav upphov till mental trötthet hos patienterna. Behandlingen gjorde i 

många fall att tröttheten minskade, däremot ansåg patienterna att den också stal energi från dem 

(Yngman- Uhlin et al., 2010).  

Patienterna orkade inte engagera sig i människor eller aktiviteter. Patienterna uttryckte att de 

inte hade krafter över till att göra de fysiska aktiviteter de skulle vilja och att den fysiska 

återhämtningen tog längre tid och återhämtningen blev sämre med åldern (Yngman- Uhlin et 

al., 2010). Patienterna uttryckte att de endast orkade göra det som var tvunget (Heiwe et al., 

2003).  

Om patienterna utförde fysiska aktiviteter såsom hushållsarbete uppstod det problem. 
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Patienterna kände sig snabbt trötta, utmattade och slitna fysiskt (Heiwe et al., 2003; Xiao Qing, 

Wei- Qing, Jian Xiong, Rao- Ping, Zhao Hui, Xiao & Xue- Qing, 2008). Om patienterna 

däremot inte utfört fysiska aktiviteter upplevde de sig lata, trista och odugliga. Den mentala 

tröttheten påvisades vara den trötthet patienterna upplevde värst. Patienterna förklarade att den 

mentala tröttheten alltid var närvarande och orsakade upplevelser av känslan att närsomhelst 

och varsomhelst kunna somna (Yngman- Uhlin et al., 2010). 

 

Livskvaliteten påverkas av känslor av förlust, ångest och oro  
Patienter med peritonealdialysbehandling uppgav att de ofta upplevde en rädsla för 

dialysbehandlingen. Patienter med negativa upplevelser hade svårare att se ljust på framtiden 

(Davison & Simpson, 2006). I en studie konstaterades att patienterna som deltog kände sig 

nedstämda (Kutner et al., 2008). Ett samband har kunnat påvisas mellan graden av socialt stöd 

och depressiva symtom. Hur mycket socialt stöd patienten får från sin omgivning har betydelse 

för uppvisade symtom av depression (Xiao- Qing et al., 2008). Patienter beskrev att de ofta 

upplevde känslor av oro inför framtiden, döden och eventuella komplikationer som kan uppstå 

(Yngman-. Uhlin et al., 2010; Davison & Simpson, 2006). Upplevelser av ångest och oro sågs 

öka när patienternas tankar stannade vid tankegångar kring begränsningar, förändringen som 

sker i kroppen, nedsatt fysik och förändringar utseendemässigt (Xiao- Qing et al., 2008; Braun 

Curtin, Johnson & Schatell, 2004). När oförmågan att utföra aktiviteter blev uppenbara för 

patienterna och deras initiativ för att göra saker misslyckades uppfylldes patienter av 

upplevelser av ångest och oro (Yngman- Uhlin et al., 2010).  

 
Förlust av framtidstro 
Patienter påstods ha liten tro på framtiden (Davison & Simpson, 2006). Glädjen i livet försvann 

när de tänkte på sin tidigare hälsa (Yngman- Uhlin et al., 2010). Patienterna upplevde att deras 

identitet är sjuk (Braun Curtin et al., 2004). Istället för att tänka på framtida bekymmer 

fokuserade patienterna på sin nuvarande situation med behandlingar, dieter och medicinering 

(Davison & Simpson, 2006). Patienterna upplevde sig begränsade i livet, med ett strikt schema, 

dieter, begränsat resande, låg inkomst och många mediciner att sköta (Clarkson & Robinson, 

2010). 
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Livskvaliteten påverkas av att känna sig utanför, isolerad och ensam 
Dialysbehandlingen krävde livsstilsförändringar. Patienterna upplevde att de efter sin 

diagnostisering och inledandet av behandling förändrats kroppsligt, spirituellt och själsligt 

(Clarkson & Robinson, 2010). Patienter oroade sig över att relationen till familjen och 

samhället skulle förändras. Rädslor för smärtor, komplikationer, känslor av isolering, att känna 

sig annorlunda och ”riktigt sjuk” beskrevs (Davison & Simpson, 2006). Arbetsuppgifter ansågs 

ta längre tid och vara svårare. Patienterna behövde också pausa ofta då de snabbt blev trötta 

(Heiwe et al., 2003) När familjen fortsatte som vanligt upplevde patienter en ensamhetskänsla 

och ett utanförskap. Patienternas upplevelse av trötthet gjorde att många av patienterna stängde 

in sig i huset och därmed fick färre sociala kontakter. Oförmågan att kunna utföra fysisk 

aktivitet och längtan efter att kunna utföra fysisk aktivitet fick dem att känna sig ensamma och 

begränsade dem i form av brist på initiativ och kapacitet (Yngman- Uhlin et al., 2010).  

 

Sociala begränsningar och att vara bunden påverkar livskvaliteten 
Patienter med dialysbehandlingen upplevde att deras framtidsplaner bromsades av behandlingen 

och tog mycket av deras tid.  Den begränsade möjligheten till socialt umgänge, skapade en 

känsla av stress och ett beroende av andra människor (Clarkson & Robinson, 2010; Heiwe, et 

al., 2003 ).  

Patienterna upplevde att de var mycket tröttare och inte hade samma rörelseförmåga som förut. 

Påminnelsen av sin forna kapacitet skapade orealistiska förväntningar hos patienterna om hur 

lång tid saker tog att utföra (Heiwe et al., 2003; Yngman- Uhlin et al., 2010). Tröttheten 

orsakade för många patienter en reducerad önskan om att delta i sociala och interagerande 

aktiviteter. Det stora egenvårdsansvaret patienten har, överskuggades av känslor av bundenhet 

till hemmet (Yngman- Uhlin, et al., 2010).   

Behandlingen åstadkom känslor av att tid för egna aktiviteter inte fanns och att patienternas 

behov av egentid och spontanitet inte uppfylldes. Sjukhusbesök och dialysbehandlingen fyllde 

vardagen. Patienterna kände sig begränsade kognitivt, socialt och fysiskt (Yngman- Uhlin et al., 

2010; Heiwe et al., 2003).  
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En förändrad kroppsuppfattning och sexualitet skapar lidande och påverkar 

livskvaliteten 
En del av patienterna önskade att kroppsuppfattningen inte skulle påverka livsstilen.  

I en artikel beskrevs att patienter dels inte upplevt problem med katetern relaterat till sexualitet 

dels att de upplevt genans över katetern vid samlag och hävdade att de upplevt hämmad lust vid 

samlag (Braun Curtin et al., 2004). 

 

Att vara delaktig i vårdandet styrker och underlättar i lidandet 
Att få vara en del i samhället och sin familj var viktigt för att patienterna skulle känna hopp. 

Även relationer till sjukvårdspersonal, familjen och vänner var vitala för att kunna upprätthålla 

hoppet (Davison & Simpson, 2006). 

Patienter ville vara delaktiga i beslutsfattanden avseende sin egen vård och behandling. 

Patienterna önskade styra och justera behandlingstider på egen hand. Erfarenheter av flexibilitet 

och delaktighet i behandling gjorde att patienterna kände sig bekräftade och värdefulla (Braun 

Curtin et al., 2004). Om patienterna kände delaktighet i planeringen av sin behandling upplevde 

de att det hjälpte dem att sätta upp mål för framtiden, prata om döendet och upprätthålla hoppet 

(Davison & Simpson, 2006). Patienter med peritonealdialys utförde mycket av den medicinska 

behandlingen själv och lärde sig hantera komplikationer som kunde uppstå vid behandling. (Mi- 

Kyung et al., 2011; Braun Curtin et al., 2004). De ville interagera sina erfarenheter av 

dialysbehandling och sjukdom till sin vardag (Davison & Simpson, 2006). Mycket utav 

vardagen organiserades kring hanteringen och behandlingen av sjukdomen. (Braun Curtin et al., 

2004).  Patienterna uppgav att familjen, tron, bön och stödgrupper stärkte och hjälpte dem att 

hantera sin situation (Clarkson & Robinson, 2010). När patienterna upplevde förståelse för sin 

sjukdom och sjukvårdssystemet upplevde patienterna att de hade större kontroll över sina liv 

och hur det är att leva med sjukdomen (Davison & Simpson, 2006). 

 

Lidandet ökar vid brist på kunskap och information 

Patienterna upplevde att den otillräckliga information de fick vid insjuknandet och vid 

uppstartandet av sin behandling skapade en upplevelse av att vara oförberedd (Clarkson et al., 

2010). Patienterna uttryckte en längtan om ökad kunskap och information om riktlinjer, 
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behandlingen och sjukdomen från vårdgivare (Clarkson et al., 2010; Davison & Simpson, 2006; 

Yngman- Uhlin et al., 2010).  

 

Livskvaliteten påverkas av graden av delaktighet, kontroll och hopp  

Patienterna redogjorde för att god och tillräcklig information gav dem hopp. När patienterna 

upplevde en känsla av hopp hjälpte det patienterna att släppa rädslorna och istället se 

möjligheter och ta kontroll över sin situation (Davison & Simpson, 2006). Patienter som 

behandlas med peritonealdialys rapporterade att de upplevde sig ha hög personlig kontroll om 

de kände sig fria och mobila trots sin behandling (Timmers, Thong, Dekker, Boeschoten, 

Heijmans, Rijken, Weinman & Kaptein, 2008; Braun Curtin et al., 2004). En upplevelse av hög 

personlig kontroll påverkade initialt hur de tänker kring sin hälsa samt psykiska - och sociala 

funktion (Timmers et al., 2008). Upplevelser av delaktighet och kontroll i sin hälsovård fick 

patienterna att känna sig självständiga (Braun Curtin et al., 2004). 

 

Att kunna acceptera sjukdomen och finna styrka och trygghet  
Patienterna hade förmåga att leva i nuet, byta ut tankarna om trötthet mot dagliga aktiviteter och 

skapa rutiner (Davison & Simpson, 2006). Patienterna hade en begränsad syn på framtiden och 

de förväntade sig inte vara alerta. För några patienter erfors behandlingen vara en vändpunkt 

och det gav dem styrka. Energi vann de av att tänka på när de hade bättre hälsoperioder i livet 

och om en framtid (Yngman- Uhlin et al., 2010). Några patienter kände sig nöjda med att kunna 

ta hand om sig själva (Braun Curtin et al., 2004). Dialysbehandlingen upplevdes som ett måste, 

en extra sak, ett dagligt göromål och högteknologiska uppgifter upplevdes vara vardagsmat. 

Trots oro om förändringar i kroppen kunde patienterna finna trygghet i förändring (Braun 

Curtin et al., 2004). 

Metoddiskussion 

Nedan diskuteras litteraturstudiens metod/utförande under rubrikerna: Sökstrategi, 

kvalitetsgranskning, analysförfarande och forskningsetiskt resonemang. 
 

Diskussion av sökstrategi 
I sökningsfarandet användes databaserna Cinahl, Pubmed och PsychINFO. Databaserna 

används enligt Forsberg och Wengström (2008)  inom omvårdnad, medicin och psykologisk 
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forskning. Genom sökningar i dessa databaser anser vi att fått fram artiklar som var relevanta 

för vårt syfte. I första sökningen utfördes inga begränsningar med årtal, all forskning genomförd 

inom området inkluderades därför i sökningen. Efter den första sökningen upptäcktes att många 

artiklar var från mer än tio år tillbaka, vilket gjorde att vi kände att forskningsartiklarna vi fick 

fram var orelevanta. De sökord som användes i första sökningen ansåg vi inte gav oss 

tillräckligt med artiklar som vara relevanta till syftet.   

 

Forsberg och Wengström (2008) ger förslag på att hjälp kan tas av en bibliotekarie i 

databassökningen. Hjälp togs därför av universitetsbibliotekets bibliotekarie för att hitta andra 

sökord och få överblick på hur vår sökstrategi såg ut och hur den kunde förbättras. 

Bibliotekarien gav oss tips om nya sökord och nya tillvägagångssätt att söka i databaserna. 

Därefter bestämdes att en tidsbegränsning borde göras, för att få relevant och aktuell forskning. 

Forsberg och Wengström (2008) beskriver att forskning är en färskvara. Det bestämdes att 

endast forskning från år 2000 och framåt skulle inkluderas, en ny sökning utfördes, några nya 

sökord tillkom inför sökningen. I den nya sökningen inkluderades artiklar på engelska då inga 

artiklar på svenska påträffades. Efter sökorden sökts på enskilt kombinerades sökorden med 

varandra i kombination av två eller tre. Det gjordes för att utforma mer preciserade sökresultat. 

Försök utfördes att söka tre sökord i kombination men det upptäcktes att det inte gav några 

träffar. I sökkombinationer med två sökord, där relevanta titlar påträffades lästes alla titlar 

igenom, titlar passande med syftet valdes ut. Abstraktet i de utvalda artiklarna lästes igenom. 

När abstraktet lästs och ansågs relevant sparades de artiklarna i en mapp i respektive databas. 

När alla sökorden kombinerats med varandra och samma artiklar återkom, avslutades 

sökningen. Det ansågs då att en heltäckande och mättad sökning utförts. De artiklar där 

överensstämmelse med vårt syfte sågs och fanns i fulltext sparades och lästes i sin helhet.  

Två av artiklarna exkluderades efter att de lästs i fulltext, då de visade sig falla utanför våra 

ramar för inklusion.  

 

Inkluderade artiklar är av både kvantitativ- och kvalitativ ansats. Detta ser vi som en styrka då 

båda ansatserna med fördel bör användas (Forsberg & Wengström, 2008). 

 Tre artiklar omfattade både hemo- och peritonealdialys. Det kan anses vara en svaghet i studien 

att använda studier som inte enbart riktar mot peritonealdialys. Vi tror dock att eftersom endast 
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de delar som tydligt handlade om peritonealdialys valdes ut bör överförbarheten inte påverkats 

nämnbart. 

 

Artiklarna i studien har inte begränsats till något land. Anledningen till att avgränsningen inte 

utfördes var att kulturella och religiösa skillnader i kontexten inte ansågs ha någon inverkan på 

artiklarnas redovisade resultat. Det ansågs vi i detta fall inte försvåra överförbarheten till en 

västerländsk kontext. Och andra sidan om en avgränsning av länder hade gjorts i studien kan ett 

annorlunda resultat av sökningen än det nuvarande framkommit, eftersom vi utifrån vårt syfte 

inte valt att ha dessa aspekter i åtanke.  

 
 
Diskussion av kvalitetsgranskning 
Vi har valt att rangordna artiklarna efter kriterierna hög, medel eller låg kvalitet. I utförandet av 

granskningen användes granskningsmallar från Forsberg och Wengström (se bilaga 3 & 4). 

Mallarna användes med viss modifikation då vissa frågor som inte ansågs relevanta för våra 

inkluderade studier uteslöts. För att styrka vår subjektiva bedömning av artiklarna och styrka 

kriteriet valde vi att använda punkter tagna från Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Som 

utformats i syfte av vara till hjälp vid kvalitetsgranskning av vetenskapliga artiklar (se bilaga 5). 

Studier med låg kvalitet bestämdes för att uteslutas, endast artiklar med hög eller medel kvalitet 

har inkluderats i studien. Fyra av de fjorton artiklarna som sammanlagt granskades uteslöts 

pågrund av att de ej motsvarade de kriterier vi satt upp för inklusion samt att de bedömdes ha 

låg kvalitet.  Tre av dem föll bort relaterat till att de inte svarade på syftet eller inte uppfyllde 

kriterier för peer- review. Den fjärde exkluderades på grund av att den var en ”book review”. 

Efter avslutad granskning visade sig sex artiklar bedömts ha hög kvalitet och fyra medel.  

 

Vi anser att vår kvalitetsgranskning har hög kvalitet eftersom vi använde oss av två 

bedömningsinstrument som stöd. Detta tycker vi styrker även vår subjektiva bedömning. Om 

inte två granskningsunderlag använts tror vi dock inte att kvalitetsbedömningen sett annorlunda 

ut eftersom vi finner att de två mallarna styrkte varandras resonemang. 
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Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att belysa lidande och livskvalitet hos njursviktspatienter vid behandling 

med peritonealdialys. Forskning visar att peritonealdialyspatienter brottas med ständig trötthet, 

känslor av förlust ångest, oro och utanförskap och har mindre tillgänglighet till sociala 

kontakter. Patienterna känner sig isolerade och ensamma samt har en kroppsuppfattning och 

sexualitet som förändrats. Alla dessa faktorer kan antas skapa ett lidande och vara bidragande 

till att patienterna erfar sin livskvalitet försämrad. Forskning visar även att patienternas 

upplevelser av delaktighet, hopp och kontroll i vårdandet har betydelse för upplevelsen av 

livskvalitet.  

Patienter som genomgår peritonealdialysbehandling säger sig känna lidande och försämrad 

livskvalitet, när kommunikationen med vårdpersonal brister, vid brist på social gemenskap och 

när de inte upplever kontroll över sin livssituation. I den utförda litteraturstudien framgår det att 

patienter som genomgår peritonealdialysbehandling önskar kontroll och trygghet över sin 

livssituation. 

 
Ständig trötthet, utanförskap, isolering och ensamhet 

I resultatet framgår det tydligt att trötthet är ett framstående symtom hos patienter med 

pågående peritonealdialysbehandling. Trötthet och en otillräcklig nattsömn är bidragande till att 

många andra fysiska och psykiska bekymmer uppstår. Tröttheten tror vi dessutom kan skapa ett 

lidande.  Katie Eriksson (1994) menar att lida är en del av det mänskliga livet och är omöjligt 

att frånkomma. Några bekymmer tröttheten och sömnrubbningarna bidrar till är depression, 

initivlöshet och orkeslöshet. Njursjukdomen och behandlingen kan också kräva förändringar i 

livsmönster och rutiner. Dessa förändringar kan i sin tur ge upphov till känslor av ovisshet och 

att livet känns tungt. I resultatet uppfattas patienterna känna sig utanför, de orkar inte med 

sociala umgängen och känner ett beroende av andra människor. Det redovisades även att 

patienter upplever sig isolerade. Patienterna stänger ute sig från omvärlden genom att isolera sig 

till hemmet. Rutiner och ”måsten” kring sjukdom och behandling kan enligt tidigare forskning 

orsaka att patienterna upplever sig instängda eller isolerade. Patienterna sades i resultatet även 

känna sig ensamma. Tidigare har det nämnts att livsstilsförändringarna patienterna tvingas till 

kan vara en bidragande orsak till patienternas upplevelse av ensamhet och utanförskap.  
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Ett visst samband mellan patienters upplevelse av trötthet och erfarenheter av isolering och 

utanförskap kan enligt vår mening uppfattas. I situationer där sjukdomen upplevs utgöra hinder 

och begränsar kan patienterna känna skuld eller uppleva sig besvärliga. Erfarenheter av skuld 

eller att vara besvärlig kan exempelvis uppstå i måltidsituationer där de tvingas avböja viss 

kost, eller i sociala sammanhang där de känner sig utmattade, trötta och tråkiga och därför 

måste avbryta för vila. Oförmågan att utföra alldagliga aktiviteter och bristen på socialt 

umgänge i stora drag kan tros orsaka att patienter med peritonealdialysbehandling finner sin 

livskvalitet försämrad. I omvårdnadssammanhang kan det antas att patienter med 

peritonealdialys önskar se en möjlighet att kunna få hjälp med att förebygga isolering och 

ensamhet. Vi kan se ett omvårdnadsbehov inriktat kring stöd, gemenskap och aktivitet. 

Exempel på åtgärder som skulle kunna lindra lidandet kan vara gruppaktiviteter som är 

anpassade för  kroniska njursviktspatienter, där patienter kan träffa andra människor som också 

de genomgår dialysbehandling.  

 

Förändrad kroppsuppfattning och sexualitet 
I vårt resultat klargörs att patienter med peritonealdialysbehandling emellanåt upplever genans 

över sin kropp och katetern i bukhålan vid samlag samt att patienter upplever sin lust vid 

samlag försämrad (Braun Curtin et al., 2004). Det klargörs att patienter önskar att deras 

kroppsuppfattning inte skulle påverka deras levnadssätt. Tidigare i aktuell litteraturstudien 

diskuteras att bristande lust och reproduktionsförmåga kan uppstå vid njursvikt, samt att 

bristande sexuell lust och förmåga kan leda till att känslor av skuld uppkommer. 

Skuldkänslor skapar ett lidande för människor. Skuld uppkommer när människor känner sig 

ansvariga för något och när människan känner sig kränkt och olycklig. Människor kan känna 

skuld när de svikit sig själva i relationer till andra människor samt när känslor av ovärdighet 

eller kränkning uppstår i relationen. Det händer ofta att människor inte vill tala om kränkning 

när hon är mitt under upplevelsen eller känslan av att vara kränkt (Eriksson, 1994). Tidigare har 

det nämnts att alla patienter har rätt till individuellt anpassad vård som skall utgå från dennes 

egna behov och förutsättningar (SFS 1982:763). Om patienters lidande är grundat i skuld, borde 

lidandet kunna lindras genom att patienters problem uppmärksammas och skulden för känslorna 

förflyttas. Vi kan tänka oss att om patienter får möjlighet att prata om sina frågor kring 

sexualitet och samliv tror vi att det kan minska lidandet. I omvårdnadsarbetet tror vi att 
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sjuksköterskans bemötande och hur hon för en dialog har betydelse för om patienten har mod 

att öppna sig och tala om sin skuld. 

 

Förlust av framtidstro kan orsaka bristande livskvalitet 
I vårt resultat framgår det att patienter upplever det svårt att känna glädje i livet när de tänker 

tillbaka på sin tidigare hälsosituation. Tidigare upplevda negativa upplevelser i livet orsakade 

att patienterna hade svårt att se ljust på framtiden. Patienters föreställningar om sjukdom har 

betydelse för hur de hanterar sin hälsosituation när de själva drabbas av sjukdom. 

Föreställningar om sjukdom kan både vara till nytta och onytta och kan vid nytta öppna för fler 

alternativa lösningar. Eller vid onytta stänga igen för alternativa lösningar (Wright, Watson & 

Bell, 2002). I vår teoretiska referensram redovisas att sjukdom och behandlingen kan kräva 

ändringar i livets mönster och rutiner (Eriksson, 1994). Vi antar att de föreställningar om 

sjukdom som infinner sig hos patienter innan sjukdom drabbar dem har stor betydelse för hur de 

sedan hanterar och upplever sin livssituation när de väl drabbats av sjukdom.  

 

Det har tidigare i studien diskuterats att när människor drabbas av sjukdom, förändras deras syn 

på hälsa och att risken finns att de känner sig utanför sitt sammanhang. Att drabbas av sjukdom 

och kanske specifikt kronisk njursjukdom, kan tros påverka patientens uppfattning av 

livskvalitet. Om patienter före de drabbas av sjukdom har en positiv inställning till livet och har 

en intalad medvetenhet om att sjukdom kan drabba dem själva närsomhelst. Skulle det efter vår 

mening kunna hjälpa patienter som drabbats av sjukdom att bli bättre på att hantera och 

acceptera sjukdomen. Det sammanhang patienten lever i med familj, sociala kontakter, och 

sysselsättningar förmodar vi kan vara resurser till hjälp när patienter drabbas av sjukdom.  

Dessa resurser kanske kan vara till hjälp för patienten att återfinna en framtidstro eller 

livskvalitet.  Vi menar att sjuksköterskor möjligtvis kan utforma sitt omvårdnadsarbete mer till 

att stödja och stötta dialyspatienterna genom att lyssna, försöka förstå och informera patienterna 

för att förstå deras tankar och känslor. Vi förmodar att patienters livskvalitet kan tros förbättras 

genom att de får tid och social gemenskap. Ett möte där patienten uppfattar att sjuksköterskan är 

närvarande, lyssnar och visar empati, kan bidra till att patienter upplever god omvårdnad. 
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Lidande uppstår i känslan av förlust, ångest och oro 
Tankar kring komplikationer, döden och framtiden påvisas i vårt resultat förorsaka att 

patienterna känner ångest och oro. Oro och rädsla uppkommer likaså över att relationen till 

familjen och samhället förändras när patienterna drabbades av sjukdom (Yngman- Uhlin et al. 

2010; Davison & Simpson, 2006; Clarkson & Robinson., 2010; Heiwe, et al., 2003). Resultat 

visar på att patienter efter sin diagnostisering och inledandet av behandling upplevde 

förändringar kroppsligt, spirituellt och själsligt. Katie Eriksson (1994) menar att människans är 

en helhet med olika dimensioner. Dimensionerna indelas i kropp, själ och ande. Ifall rubbningar 

uppstår i de tre dimensionerna skapar det lidande och kan upplevas skapa ett hot mot 

existensen. Enligt Eriksson drabbar lidande skapat av ångest och oro människans tre 

dimensioner.  

 

Ett kroppsligt lidande 

Ett kroppsligt lidande kan orsakas av nedsatt funktion vid sjukdom (Eriksson, 1994). Det har 

tidigare redogjorts för att patienter som genomgår behandling med dialys måste genomgå 

behandlingen för att kunna överleva. Kroppen är inte frisk och kan således inte fungera på egen 

hand. Patienterna ställs i en situation där de måste inse att utan behandling med dialys kommer 

kroppen förgiftas. Njursviktspatienter drabbas av ett antal symtom i relation till sjukdomen och 

behandlingen. I resultatet framgår det exempelvis att patienter med peritonealdialysbehandling 

upplever att deras nattsömn blir störd och att en dålig nattsömn påverkar kroppens fysiska 

funktion.  

  

Ett själsligt lidande 

Själsligt lidande kan orsakas av att patienter känner sig obekräftade eller kränkta (Eriksson, 

2004). Dialysbehandling förändrar förhållanden i det sociala livet, familjen, ekonomin, arbetet, 

livsmönster och så vidare. Sjukdom kan leda till ohälsa, framförallt psykisk ohälsa. Psykisk 

ohälsa kan också orsakas av social otrygghet och ekonomisk stress (Ewles & Simnett, 2005). 

Psykisk ohälsa är något som vi kan tänka oss motsvara eller beskrivas i egenskap av känslor av 

oro och ängslan. Människor har ett behov att få ventilera och berätta om sina frågor om döden, 

skuld och skam. Det beskrivs tidigare i studien att oro och ångest är ofta förekommande hos 
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njursviktspatienter. I föregående stycke beskrevs att störd nattsömn drabbar patienter fysiskt. 

Resultatet redogör initialt för att sömnbrist och andra symtom även leder till psykiska besvär, 

såsom initiativlöshet 

 

Utifrån från tolkning av Erikssons teori antar vi att patienter med njursvikt och 

peritonealdialysbehandling kan uppleva själsligt lidande om de känner att de inte får tillräckligt 

mycket stöd socialt och psykologiskt från omgivningen. Förändringarna i vardagen patienterna i 

resultatet genomgår, tycker vi kan kopplas samman som en orsak till uppkomst av själsligt 

lidande. Samhällets krav på individen förändras vid sjukdom och det ökade egenvårdsansvar 

patienter får vid behandling med peritonealdialys, ställer ökade krav.  Dialysbehandlingen och 

egenvårdsansvaret bedömer vi kan upplevas ställa ökade krav på individen som kan öka känslan 

av ångest och oro. 

 

Ett andligt lidande 

Andligt lidande upplevs vid förnedring, skam och/eller skuld samt då existentiella frågor om 

lidandets ”varför” och döden uppstår. Den andliga dimensionen kan ta skada av att existentiella 

frågor om lidandet inte blir bekräftade eller uppmärksammade (Eriksson, 1994). 

Parallell kan här dras till vårt resultat där det framkom att patienterna hade existentiella tankar 

som, om de inte blev uppmärksammade frambringade ett lidande. Om patienters lidande inte 

blir bekräftat eller uppmärksammat tror vi precis som Eriksson att människans andliga 

dimension tar skada. Om människor inte får hjälp och stöd av omgivningen när de drabbats av 

sjukdom kan det i vår mening vara bidragande till upplevelsen av lidande. När andra människor 

ser patienters lidande innebär det en tröst, och att någon finns närvarande och är villig att dela 

med sig och lyssna. Det framkommer i vårt resultat att patienterna upplevde att en tro och böner 

kunde ge dem styrka och hjälp i hanteringen av sin situation (Clarkson & Robinson, 2010). Vi 

tror att det är viktigt att patienterna får möjlighet och chanser att kunna ge uttryck för sitt 

lidande utifrån de tre dimensionerna. Eriksson (1994) menar att om människan lider i en av 

dimensionerna skapas ett lidande i de andra dimensionerna. I relation till Katies tes om de tre 

dimensionerna kan vi tycka oss se att sjuksköterskan och hennes kompetens är betydelsefull för 

patientens välmående och livskvalitet. Sjuksköterskan tror vi utifrån sin profession kan stödja 

och uppmärksamma patientens behov.  
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Att vara delaktig i sin vård  
I vårt resultat framgår det att patienter med peritonealdialysbehandling har en stark önskan om 

att få ökad kunskap och mer information om sin vård och behandling.  

Om patienter inte får tillräcklig information om sjukdom och behandling kan de känna sig 

oförberedda (Clarkson et al., 2010). Det har tidigare i studien omtalats att omvårdnad skall ske i 

samråd med patienten och utformas efter patienters förutsättningar, behov, undervisning. 

Patienterna har som vi tolkar det enligt svensk lag rätt att få ta del av information om sin vård 

och behandling. Vi kan tänka oss att patienter som anser att de fått för lite information ibland 

kan känna sig mindre värdefulla och kränkta.  Vår teoretiska referensram bekräftar att en 

kränkning av värdigheten medför att frihet och ansvar fråntas människor. Om värdigheten 

däremot bekräftas upplevs frihet (Eriksson, 1994). Människor har behov av att förstå omvärlden 

och sig själv och har en grundläggande instinkt att fly från faror och uppleva kontroll över 

situationer. När människor drabbas av sjukdom blir vardagen mindre förutsägbar, eftersom 

upplevelsen av att kunna påverka vardagen då upplevs bli mer ohanterlig. Genom att förstå sin 

situation och händelser kan vardagen göras mer förutsägbar. Upplevelser av att kunna påverka 

sin situation kan hjälpa människor att uppleva kontroll. Kontroll framkommer i situationer där 

något som upplevs hotfullt avlägsnas (Eide & Eide, 2009).  

 

Utifrån det Eide och Eide beskriver kan vi tänka oss att patienters upplevelser av ensamhet, 

bekymmer, osäkerhet, väntan och rädsla för överraskningar kan ge upphov till lidande. I 

vårdsituationer där patienten inte upplever sig ”sedd” och inte upplever sig vara delaktig, kan 

det tros att patientens värdighet kränks och  att det medför ett vårdlidande.  Det har tidigare 

redogjorts för att lidande kan skapas av vården och att om patienter blir nonchalerade, inte 

förstådda och upplever sin värdighet kränkt skapas ett vårdlidande (Eriksson, 1994). För att 

undgå att patienter erfar ett vårdlidande tror vi att sjuksköterskan har en betydande roll. De 

kunskaper sjuksköterskan besitter om omvårdnad och människors lidande tror vi kan bidra till 

att den information som överlämnas till patienten upprepas och överförs på ett sådant sätt att 

patienten förstår. 
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Att acceptera sjukdomen och finna styrka och trygghet  
 I resultat framgår det att tankar på en ljus framtid, nuet och möjligheterna att ta hand om sig 

själv och finna en trygghet i förändring bidrog till en acceptans och styrka. 

Eriksson (1994) redogör för att lidandet är en kamp som för med sig mening och är en kamp 

mellan det onda och goda. I lidandet kan människan välja att ge upp och låta lidandet ta över 

eller kämpa emot för att minska lidandet. En positiv inställning och ett eget ansvar hjälper 

patienter att finna styrka och trygghet. Om inte omständigheterna ändras måste människan 

ändra inställningen till omständigheterna och acceptera de opåverkbara. Förhoppningsvis 

skapas nya insikter utan att omständigheten förändras. Processer startas upp och en längtan efter 

att öka sin livskraft infinner sig.  

 

Alla människor har en vilja att lindra lidandet och kraften att lindra måste komma inifrån 

(Eriksson, 1994). Utifrån resultat vill vi dra slutsatsen att patienter som lever i nuet och kan 

fokusera på uppgifter och en ljus framtid kan antas ha lättare att finna en acceptans, styrka och 

trygghet. Vi tror att det i slutänden måste vara patienten själv som blir den som lindrar sitt 

lidande. Därför finner vi att patienter inte mår bra av att skjuta bort sitt lidande på någon annan. 

Sjuksköterskan kan dock även hon, stödja patienten och skapa förutsättningar för att hjälpa 

patienten att lindra sitt lidande och behålla livskvalitet. Exempelvis tror vi att dessa 

förutsättningar kan vara att inte presentera svar och lösningar på problem utan att patienten 

själv, via exempelvis samtal, leds in till att själv besvara problemet.  

 

Upplevelser av kontroll och att upprätthålla ett hopp 
I resultat redovisas att förståelse för sjukdomen, delaktighet, självständighet och goda relationer 

hjälpte patienterna att upprätthålla ett hopp (Davison & Simpson, 2006; Braun Curtin et al., 

2004). Människor behöver hopp och tröst. Det gör det lättare att utstå svårigheter när människan 

vet att det finns någon som ger värmande kärlek, bekräftar och ger mod att kämpa. Människor 

har behov att få gråta ut, utan frågor, utan tvång och att bemötas av respekt och vördnad.  Om 

sjuksköterskor bemöter människor med kravlös kärlek öppnas möjligheter (Eriksson, 1994). 

 

Vi tror att om patienter inte upplever sig inte ha kunskap om komplikationer, händelseförlopp 

och sjukdomens framtidsutsikt, kan patienter uppleva att de förlorar kontroll. Negativa 
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föreställningar om sjukdomen kan nog göra att patienter ser fler problem och orsaka patienterna 

ett ökat lidande. Dessa problem förmodar vi hade kunnat undvikas om patienterna fått tillräcklig 

information kring sjukdomen och sina upplevelser. Om de kan finna acceptans i situationen, 

förstå sin upplevelse tillhörande sjukdomen samt förstå orsaker till att saker sker, tror vi att 

patienter kan uppleva att de har kontroll och därmed också finna ett hopp. Grundförutsättning 

till allt lindrande av lidande är kärlek. En aktiv kamp gör att lidandet inte tar övertag och 

patienterna blir uppslukade. Lidandet bör inte vara målet i livet utan patienterna måste tro på 

livet genom att få tillit till livet (Eriksson, 1994). Vi anser att det är viktigt att patienter 

uppmuntras och stöttas till kärlek, aktivitet och intressen. Eftersom att sjukdomen tar så stor del 

av vardagen är det viktigt att hitta aktiviteter och intresse som ger uppmuntran i vardagen. En 

känsla av hopp förmodar vi kan vara en hjälp för patienter att släppa rädslor och istället se 

möjligheter att ta kontroll över sin situation.   

 

Överförbarhet och trovärdighet  
Tidigare har det påtalats att de delar ur artiklarna som använts i resultatet i litteraturstudien 

plockades ut för att de svarar på syftet i vår litteraturstudie. I aktuell litteraturstudie har både 

kvantitativa och kvalitativa artiklar inkluderats, detta ser vi som en styrka i studien. Det kan 

tänkas att vi missat eller selektivt sett ut det material ur atiklarna som vi tyckte passade relaterat 

till vår förförståelse. Det kan ha bidragit till att bias skapats i studien. För att undvika bias har vi 

uppmärksammat detta fenomen och valt ut resultatdelarna med försiktighet. Vi kan dock inte 

helt röja att risken att något missats och att bias finns relaterat till vår subjektiva bedömning. 

Resultatet på studien ska vara generaliserbart på den grupp som studien ska överföras på 

(Forsberg & Wengström, 2008). I vår litteraturstudie har vi reflekterat över vår objektivitet i 

urvalet av resultatdelar. Det kan vara en svaghet i vår studie att exempelvis många granskade 

och utvalda artiklar främst handlar om trötthet. Dock kan detta också ses som en styrka i 

överförbarheten av resultatet eftersom det hjälpt till att besvara syftet och hjälper till att visa på 

att trötthet är ett framstående problem hos patientgruppen som medför många andra problem 

som bidrar till lidande och försämrad livskvalitet. 
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Slutsats 

I vår litteraturstudie framkommer det att delaktighet, kontroll och acceptans är viktigt för en 

god omvårdnad åt peritonealdialyspatienter och att det kan tänkas öka deras livskvalitet.  

Studien visar även på att utanförskap, isolering och ensamhet ökar lidandet för patientgruppen.  

 

Förslag på fortsatt forskning 
Det har under skrivandet av litteraturstudiens gång framkommit nya tankar och frågeställningar 

om hur peritonealdialyspatienter kan erfara lidande och livskvalitet. Tankarna har då främst 

riktat sig mot den kunskap som finns om patienternas upplevda erfarenheter hos sjuksköterskor.  

Vidare forskning skulle kunna syfta till att mäta kunskapsmängden sjuksköterskor anser sig ha 

om peritonealdialyspatienters erfarenheter samt vilken betydelse kunskapsnivån har för 

utvecklingen i vårdandet av peritonealdialyspatienter. 

 

Många utav de studier som inkluderats i litteraturstudien innehåller resultat grundat i 

jämförelser mellan patienter med pågående peritonealdialys- och/eller hemodialysbehandlings 

upplevda erfarenheter.  Vidare forskning med fokus på endast peritonealdialyspatienters 

erfarenheter av lidande vore önskvärt samt flera kvalitativa forskningsartiklar om erfarenheter 

av livskvalitet vid peritonealdialysbehandling.  
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           Bilaga 1 
Analys av Katie Erikssons omvårdnadsteori  

Analysinstrumentet taget ur:  

Kirkevold, M (2000) Omvårdnadsteorier- analys och utvärdering.Lund: Studentlitteratur 

 

Instrument för analys och utvärdering av omvårdnads teorier 

Analyserad publikation 

Eriksson, K (1994) Den lidande människan. Stockholm: Liber 

 

Sammanfattning av teorins huvudkomponenter 

1.vilka är teorins viktigaste element (idéer, teser, påstående)? 

Lidandet är en del av det mänskliga livet, en oundviklig del av livet. Det är en upplevelse eller 

känsla som inte kan jämföras eller generaliseras, då varje individ har sitt individuella uttryck 

eller uppfattning om vad det innebär att lida. Lidandet är en kamp mellan det onda och det goda 

eller mellan lidandet och lusten. Människan bär alltid på känslor av oro och ångest inför ett 

lidande. I denna kamp mellan det goda och onda kan människan välja att ge upp eller att kämpa 

emot.  Katie beskriver tre former av lidande, sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande.  

För att människan skall kunna försonas och bearbeta sitt lidande och sin situation är det en 

central del att patienten kan finna en mening i sitt lidande.  

 

2. Hur förhåller sig elementen till varandra? 

Katie definierar att lida som något negativt eller ont, någonting som människan måste leva med 

och utsätts för. Hon beskriver det som en kamp och något som för med sig mening. Att lida 

behöver inte vara negativt, det kan även vara en hjälp för andra människor genom medlidande 

och kan ge personen perspektiv och erfarenheter som kan hjälpa denne att finna en väg ur sitt 

lidande. Människan kan på många sett försöka ta sig igenom sitt eget lidande eller försöka ta sig 

ur det. Människan försöker förgöra sitt lidande, förakta lidandet, fly lidandet, ger upp i lidandet 

och/ eller försöker finna en mening i lidandet.                                                                                                                                  

Om människan skall finna en mening i sitt lidande, måste hon tillskriva det en mening  genom 

att förena det med något, för att detta skall ske måste människan försonas med sin situation. Om 

 



 

 

människan inte kan ändra på omständigheterna så måste hon ändra sin inställning till 

omställningarna. Förändringen i tankesätt kan ge nya perspektiv på situationen och skapa ett 

nytt hopp. Katie pratar om att en väg för att finna mening i lidandet är genom tro, hopp och 

kärlek.   

 

Sjukdomslidande- Sjukdom, smärta och behandling kan åsamka patienten lidande. Begreppet 

indelas i kroppslig (fysisk) smärta som orsakas av sjukdom och behandling och själsligt och 

andligt lidande som orsakas av upplevelser av förnedring, skam och/eller skuld som patienten 

erfar under sjukdom/benhandling. 

 

Vårdlidande- Det lidande som skapas i en vårdande situation. Kränkning av patientens 

värdighet som människa exempelvis att vårdpersonal nonchalerar, slarvar eller förnedrar 

patienten integritet och värdighet. En maktutövning från vårdpersonalen skapar lidande hos en 

patient då denne indirekt eller direkt utför en maktutövning på patienten exempelvis att ej ta 

patienten på allvar eller tvingar denne att göra saker som är mot dennes vilja. En maktutövning 

gentemot patienten kan upplevas som ett straff eller en fördömelse.   

 

Livslidande- sjukdom och hälsa kan rubba ens invanda livsmönster. Livssituationen förändras 

vid upplevelse av lidande. Lidandet upplevs som ett hot mot ens existens. Livet känns tungt, 

uppgivenhet och känsla av ovisshet, förintelse och död. 

 

Medlidande - En känsla som en människa har för andras smärtor och lidande. Detta kan ge 

styrka att hjälpa en annan medmänniska ut ur sitt lidande. I en vårdsituation kan det innebära att 

en vårdare har mod att våga ta ansvar för en patient. Man gör en uppoffring som inte är till för 

sig själv utan för någon annan. För att kunna visa någon barmhärtighet måste personen ha ett 

medlidande för den andre.  

  



 

 

Teorins beskrivning av omvårdnad 

3. Hur definierar teorin omvårdnadens domän? 

a) Hur definieras begreppet patient (vilka personer är i behov av omvårdnad)?  

Som en lidande människa. 

  

b) vilka (problem) omvårdnaden faller under sjuksköterskans ansvar?  

Sjuksköterskan kan minska lidandet genom att välkomna patienten, vårda och respektera 

patienten. Se till patientens värdighet, inte fördöma och missbruka makt utan ge den vård 

patienten behöver. Bekräfta patienten. Ge kärlekshandlingar som ett vänligt ord, blick och 

beröring. Väcka lusten genom att ”leka”. Skapa en miljö där det går att skratta. Leken i 

lidandet kan om det utövas med konstnärlighet bli ett utryck för kärlek och lindra lidandet. 

Sjuksköterskan bör ha en grundinställning att vilja lindra lidandet. Att vara och ge uttryck för 

att finnas till för patienten utan att den behöver be om det. Uppmuntra och stötta och ha en 

ärlig inställning. Bekräfta patientens värde. Ge hopp. Ge vård och behandling som sjukdomen 

och människan som unik individ behöver. 

 

c) Vilka faktorer i patientens omgivning är relevanta i omvårdnadssammanhang? 

Människovärdet. Att personalen bemöter människan som unik och skapar en miljö där 

patienten blir bekräftas och känner värdighet. Miljö där patienten kan få hjälp att känna 

mening, lust och hopp. 

 

d) vad är omvårdnadens överordnade mål? 

Lindra lidande.  

 

e) Vilka är omvårdnadens metoder (hur förhåller sig enligt teorin sjuksköterskan till de olika 

fenomenen)? 

Kärlek och medlidande, sympati. Sjuksköterskan har ett förhållningssätt som visar på att hon är 

och vill vara närvarande för patienten. Visar kärlek och medlidande gentemot patienten. 

 

f) Vari består omvårdnadens kontext (på vilket sätt är fenomenen relevanta i 

omvårdnadssammanhang?) 

  

        



 

 

lidandet är omvårdnadens kontext. Om sjuksköterskan har en väl grundad kunskap (både 

teoretiskt och praktiskt) för vad lidande är och vad det kan vara ett uttryck för  kan hon ta hjälp 

utav detta i vårdandet och därmed hjälpa och stötta patienten i sina lidelser på ett mer djupt 

plan än om hon inte hade haft denna kunskap. Katie hävdar att lidandet är en del av livet och 

om inte sjuksköterskan försöker förstå patientens lidande kan hon inte heller hjälpa patienten 

att må bättre. 

 

4. Vilken är teorins huvudtes?  

Att beskriva lidandet och den naturliga delen av livet. Den lidande människan blir mer lidande 

vid sjukdom. Beskriver att vården kan skapa lidande. 

 

Teorins beskrivning av verkligheten (”världsbild”) 

5. Hur uppfattar författaren verkligheten (vilka är teorins bakomliggande antaganden och 

värderingar)? 

Människan har ett behov av förklara världen hon lever i och de skeenden hon är en del av. Det 

människan inte förstår förklarar hon till  en yttre makt, ödet, något ont eller något gott. 

Människan är en helhet med olika dimensioner. 

 

6. Vilken är teorins bakgrund (vilka frågor/problem behandlar den; inom vilken sociokulturell 

kontext är den utvecklad)?   

Akademisk institution för vårdvetenskap i Åbo. Boken är skriven efter ett forskningsprojekt 

om lidande. Grundar sig i den kristna tron. Hon skriver att den grundas i lidande som hon mött 

i litteraturen och livet. 

 

Teorins teoretiska hållbarhet 

7. Är framställning och definitioner klara och begripliga? 

Katies teori om lidande speglar vår definition av vad lidande är och så som vi uppfattar 

verkligheten.  

Lite svårt att definiera dessa begrepp på ett lättläst begripligt sätt, men vi tycker att hon ändå  

 

8. är teorin logiskt uppbyggd?  

 



 

 

Ja eftersom hon har tydliga överskrifter och börjar övergripande med att förklara vad 

begreppen betyder och innebär och sedan blir mer avsmalnad i får med mer utav kontexter och 

upplevelser. 

 

Teorins praktiska hållbarhet 

9. Speglar teorin verkligheten så som läsaren uppfattar den? 

Ja för vi ser detta lidande och det ger oss en inblick i den. Vi är unika individer och har vår 

egen verklighet den kan aldrig vara den samma.  Ja för vi ser detta lidande och det ger oss en 

inblick i den. Vi är unika individer och har vår egen verklighet den kan aldrig vara den samma. 

Vi har alla mött lidande i våra liv och tycker hon gör en bra beskrivning av den. Vi tycker att 

den beskriver en liten del av verkligheten så som vi ser den. 

 

10. Är teorin tillämpbar i praktisk omvårdnad?  

Ja det går att tillämpa denna teori. Hon ger konkreta förslag på hur man kan tillämpa den och 

varför. Dock ställer vi oss frågan om det är möjligt att ge god omvårdnad utan att ge kärlek och 

medlidande. Tillexempel då vi vårdar någon som har handlat orätt tidigare våldtagit eller 

misshandlat någon. Vi tror att det i vissa fall går att agera professionellt och ge god omvårdnad 

utan ha medlidande för denne. 

     

11. Har teorin adekvat räckvidd? 

Teorin täcker ett stort område inom omvårdnaden och har därför en god räckvidd. 

 

12. Vilken typ av omvårdnad beskrivs och är den etisk försvarbar.  

Hon beskriver än vård som är riktat på individens autonomi. Bekräftandet av människans värde 

som är god omvårdnad. Det är en omvårdnad i tanken att lindra lidande. Det är en omvårdnad 

som är försvarbar och etiskt rätt. 

 

13. Söker teorin differentiera omvårdnad i relation till andra discipliner, eller förklara 

förhållandet mellan dessa?  

Allt inom teorin beskrivs inom vård och omsorg och vänder sig till all yrkesgrupper inom 

vården. 

 



 

 

Bilaga 2 

CINAHL                                  Sökningarna utfördes mellan Augusti – September 2012 

Sök 
num 
mer 

Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
titlar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal 
lästa 
artiklar 

Antalet 
använda 
artiklar 

1 ”Quality of life”/PF 
(+) 

98 0    

2 “Stress”, 
psychological 
                            (+) 

2879 0    

3 “Kidney failure, 
chronic”/ PF (+) 

99 0    

4 “Renal insufficiency, 
chronic” / PF (+) 

1 0    

5 “Peritoneal dialysis” 
(+) 

130 0    

6 “Dialysis Patients” 526 0    
7 ”Emotions” (+) 7263 0    
8 Patients Attitudes  4662 0    
9 ”Attitude to illness” 

(+) 
1173 0    

10 ”Qualitative studies” 
(+) 

15961 0    

11 ”Quality of life” (+) 6185 0    
12 ”Kidney failure”, 

chronic              (+) 
870 0    

13 ”Renal 
insufficiency”,  
chronic (+) 

5 0    

14 1 And 3 33 33 5 2 1 
15 2 AND 5 1 1 1 0 0 
16 2 AND 3 10 10 2 1 0 
17 3 AND 7 17 17 1 0 0 
18 5 AND 8 6 6 2 0 0 
19 11 AND 12 154 150 12 1 1 
20 12 AND 8 2 2 0 0 0 
21 5 AND 12 79 79 8 0 0 
22 11 AND 7 AND 5 1 1 1 0 0 
23 10 AND 6 9 9 1 0 0 
24 9 AND 5 19 19 5 0 0 
25 9 AND 6 77 77 3 0 0 

 



 

 

PF: psychosocial factors  (+)Explode  (“”) suggest subject term 
 
PUBMED  
 

Sök 
num 
mer 

Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
titlar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal 
lästa 
artiklar 

Antalet 
använda 
artiklar 

1 Quality of 
life/psychology 

8874 0    

2 Stress, 
psychological 

33781 0    

3 Kidney failure, 
chronic/ psychology 

843 0    

4 Peritoneal dialysis 5519 0    
5 Patients  25435 0    
6 Peritoneal Dialysis, 

continuous 
Ambulatory 

1722 0    

7 Outpatients/ 
psychology 

539 0    

8 emotions 63289 0    
9 Lifechange events 7976 0    
10 Attitude 

 
100329 0    

11 Expressed emotions 974 0    

12 1 AND 3 81 81 8 2 1 

13 2 AND 3 2 2 2 0  
14 3 AND 5 25 25 7 1 0 
15 2 AND 4 10 10 6 1 1 
16 2 AND 6 2 2 0 0 0 
17 3 AND 8 75 75 8 2 2 
18 6 AND 8 3 3 1 0 0 
19 5 AND 8 24 24 5 0 0 
20 4 AND 9 1 1 1 0 0 
21 3 AND 9 17 17 7 2 2 
22 3 AND 10 164 164 3 0 0 
23 4 AND 10 69 69 11 1 1 
24 11 AND 3 0 0 0 0 0 
25 4 AND 11 0 0 0 0 0 
26 8 AND 4 22 22 1 0 0 

 

 



 

 

 
 
PSYCHINFO 
 
Sök 
num 
mer 

Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
titlar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal lästa 
artiklar 

Antal  
använda artiklar 

1 dialysis (+) 83 0    
2 Quality of life (+) 7041 0    
3 Psychological stress 1167 0    

4 Patients (+) 5130 0    

5 Life experience (+) 2432 0    
6 Attitudes (+)  2861 0    

7 kidney diseases 257 0    

8 4 AND 1 3 3 2   
9 4 AND 1 AND 5 0 0 0   
10 1 AND 3 2 2 0   
11 1 AND 2 16 16 1   

12 7 AND 3 3 3 0   
13 7 AND 6 0 0 0   
14 7 AND 5 2 2 0   

(+) explode 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Bilaga 3 
Orginalet taget ur Forsberg och Wengström, 2008. 
Checklista för kvantitativa artiklar  
- Kvasi-experimentella studier *  
 
A. Syftet med studien?  
………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………….  
 
Är frågeställningarna tydligt beskrivna?  
Ja � Nej �  
 
Är designen lämplig utifrån syftet?  
Ja � Nej �  
 
B. Undersökningsgruppen  
Vilka är inklusionskriterierna?  
………………………………………………………………………………………………………….  
 
Vilka är exklusionskriterierna?  
………………………………………………………………………………………………………….  
 
Vilken urvalsmetod användes?  
� Randomiserat urval  
� Obundet slumpmässigt urval  
� Kvoturval  
� Klusterurval  
� Konsekutivt urval  
� Urvalet är ej beskrivet  
 
Är undersökningsgruppen representativ?  
Ja � Nej �  
 
Var genomfördes undersökningen?  
………………………………………………………………………………………………………….  
 
Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen?  
………………………………………………………………………………………………………….  
 
C. Mätmetoder  
Vilka mätmetoder användes?  
………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………….  
 
Var reliabiliteten beräknad?  
Ja � Nej �  
 
Var validiteten diskuterad?  
Ja � Nej �  
 
.  

 
 



 

 

D. Analys  
Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna?  
Ja � Nej �  
 
Om nej, vilka skillnader fanns?  
…………………………………………………………………………………………………………..  
 
Hur stort var bortfallet?  
…………………………………………………………………………………………………………..  
 
Fanns en bortfallsanalys?  
Ja � Nej �  
 
Var den statistiska analysen lämplig?  
Ja � Nej �  
 
Om nej, varför inte?  
…………………………………………………………………………………………………………..  
 
Vilka var huvudresultaten?  
…………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………..  
 
Erhölls signifikanta skillnader?  
Ja � Nej �  
 
Om ja, vilka variabler?  
…………………………………………………………………………………………………………..  
 
Vilka slutsatser drar författaren?  
…………………………………………………………………………………………………………...  
……………………………………………………………………………………………………………  
 
Instämmer du?  
Ja � Nej �  
 
E. Värdering  
Kan resultaten generaliseras till annan population?  
Ja � Nej �  
 
Kan resultaten ha klinisk betydelse?  
Ja � Nej �  
 
Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien?  
Ja � Nej �  
 
Motivera varför eller varför inte!  
…………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………..  

 



 

 

Bilaga 4 
Checklista för kvalitativa artiklar *  
 
A. Syftet med studien?  
…………………………………………………………………………………………………………..  
…………………………………………………………………………………………………………..  
 
Vilken kvalitativ metod har använts?  
…………………………………………………………………………………………………………..  
 
Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningarna?  
Ja � Nej �  
 
B. Undersökningsgruppen  
Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna?  
(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna.)  
Ja � Nej �  
 
Var genomfördes undersökningen?  
………………………………………………………………………………………………………….  
 
Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades?  
…………………………………………………………………………………………………….…….  
 
Vilken urvalsmetod användes?  
� Strategiskt urval  
� Snöbollsurval  
� Teoretiskt urval  
� Ej angivet  
 
Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk  
bakgrund).  
…………………………………………………………………………………………………….……..  
…………………………………………………………………………………………………….……..  
 
Är undersökningsgruppen lämplig?  
Ja � Nej �  
 
C. Metod för datainsamling  
Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang datainsamling skedde)?  
Ja � Nej �  
Beskriv:  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
 
Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)?  
Beskriv:  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  

 



 

 

Ange datainsamlingsmetod:  
 
� ostrukturerade intervjuer  
� halvstrukturerade intervjuer  
� fokusgrupper  
� observationer  
� video/bandinspelning  
� skrivna texter eller teckningar  
 
Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)?  
Ja � Nej �  
 
D. Dataanalys  
Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?  
………………………………………………………………………………………………………….  
 
Ange om:  
� teman är utvecklade som begrepp  
� det finns episodiskt presenterade citat  
� de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna  
� svaren är kodade  
 
Resultatbeskrivning:  
………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………….  
 
Är analys och tolkning av resultat diskuterade?  
Ja � Nej �  
 
Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)?  
Ja � Nej �  
 
Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)?  
Ja � Nej �  
 
Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)?  
Ja � Nej �  
 
Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen?  
Ja � Nej �  
 
Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av  
originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)?  
Ja � Nej �  
 
E. Utvärdering  
Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?  
Ja � Nej �  
 
Stöder insamlade data forskarens resultat?  
Ja � Nej �  
 
Har resultaten klinisk relevans?  
Ja � Nej � 

 



 

 

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?  
Ja � Nej �  
 
Finns risk för bias?  
Ja � Nej �  
 
Vilken slutsats drar författaren?  
………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………….  
 
Håller du med om slutsatsen?  
Ja � Nej �  
 
Om nej, varför inte?  
………………………………………………………………………………………………………….  
 
Ska artikeln inkluderas?  
                            Ja � Nej � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 5  
Originalfrågor använda i kvalitetsgranskning tagna ur Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

Vissa frågor har ej skrivits in då de sorterades ut relaterat till orelevanta frågor för studien 

 

Frågor till forskning med kvantitativ metod och kvalitativ metod 

• Vad är resultatet? 

• Är studiens resultat tillförlitligt 

• Kan resultatet vara till hjälp i den kliniska verksamheten? 

 

Frågor för Kvalitativ metod 

• Är syftet med forskningen tydligt angivet? Vad försöker forskarna förstå är detta viktigt 

och relevant? 

• Är det lämpligt att använda kvalitativ metod för att uppnå detta syfte? Försöker 

forskarna förstå eller belysa undersökningspersonernas subjektiva upplevelser, 

erfarenheter eller uppfattningar?  

• Framgår det av beskrivningen i artikeln/studien hur urvalet gjorts och varför? framgår 

det att urvalsstorleken är lämplig och rättfärdigas den av resultatet? 

• Framgår det om och i så fall varför undersökningspersoner avstått från deltagande? 

• Var urvalsstrategin lämplig i förhållande till studiens syfte? 

• Hur samlades data in och varför? Modifierades datainsamlingens metod under arbetets 

gång och anges det i så fall varför? 

• Är datainsamlingstekniken lämplig i förhållande till forskningsfrågan?  

• Framgår det tydligt hur dataanalysen gått till? Kan läsaren, till exempel, följa en 

redovisning av hur kategorier och teman växer fram under analys arbetets gång? Är 

analysarbetets beskrivning tydlig och rimlig? 

• På vilket sätt har tillförlitligheten av analysen kontrollerats, till exempel genom 

triangulering? På vilket sätt redovisas att alla data ingått i analysen, att inga data an eller 

ej ”passat in”? 

  



 

 

• Har forskarna granskat och diskuterat sin roll i forskningsarbetet? Diskuteras 

möjligheterna till påverkan (bias), exempelvis vilken betydelse förståelsen har, i såväl 

datainsamlingsprocessen som analysarbetet? 

• Framgår det tydligt vad resultatet av forskningen är och verkar resultatet rimligt och 

välgrundat? Finns det tillräckligt med data som stöd för slutredovisningen? 

 

Frågor till forskning med kvantitativ metod 

• Är forskningsfrågan (hypotesen) klart och tydligt formulerad? 

• Framgår det tydligt vilka som är deltagare i undersökningsgruppen? 

• Går det att utläsa vilken interventionen är? 

• Framgår det vilka resultatmått som använts? 

• Är randomiseringsförfarandet lämpligt och väl utfört? 

• Ingår alla undersökningspersonerna i beräkning och analys av slutresultatet? 

• Redogörs för och analyseras bortfallet? 

• Var undersökningsgrupperna likartade vid studiens början med avseende på kön, ålder 

eller socialgruppstillhörighet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 6 
Artikelmatriser 

Nr Författare, 
år, land 

Tidsskrift, Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1 Yngman- 
Uhlin et 
al.,2010. 
Sverige 

Nephrohlogy 
Nursing Journal: 
Circling around 
in tiredness: 
Perspective of 
patients on 
peritonealdialysis 

Syftet är att 
beskriva hur 
patienter med 
peritonealdialys 
I hemmet erfar 
trötthet i 
samband med 
dålig sömn i 
vardagen 

Kvalitativ 
deskriptiv 
fenomenologisk 
ansats. Intervju 
med 14 patienter 
med CAPD eller 
APD. Dataanalys 
sammanfattades i 
tema efter 
fenomen. 

Definierar 
fysisk och 
psykisk 
trötthet. 
Upplevelser 
av trötthet 
påverkar 
vardagslivet 
psykiskt, 
mentalt, 
socialt och 
existentiellt. 
Trötthet 
påverkar 
patientens 
sjukdomsbild 
och kan 
förvärra 
patientens 
psykiska och 
fysiska hälsa. 

Hög 

2 Heiwe et 
al., 2003. 
Sverige 

Physiotherapy 
Research 
international: 
Living with 
chronical renal 
failure: Patients 
experience of 
their physical 
and functional 
capacity. 

Syftet är att 
beskriva och 
analysera 
huruvida 
patienter med 
kronisk 
njursvikt, I pre-
dialysfas eller 
med pågående 
hemo- eller 
peritonealdialys 
behandling 
upplever sin 
fysiska och 
psykiska 
funktion 

Kvalitativ studie 
med 
fenomenologiskt 
tillvägagångssätt. 
Intervju med 16 
patienter med 
kronisk njursvikt 
och pågående 
behandling. 
Dataanalysen 
delas in i olika 
kategorier och 
teman. 

Tre aspekter 
identifierades 
av att leva 
med kronisk 
njursvikt:  
- Upplevelse 
av trötthet 
(Mental och 
fysisk) 
- Funktions 
nedsättning 
genom 
nedsatt 
fysisk styrka 
och ork. 
- Temporal 
stress som 
orsakas av: 
Tiden räcker 
inte till, 

Hög 

 



 

 

konstant 
trötthet  

 
 
Nr Författar

e, Land 
Tidsskrift, Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

3 Timmers 
et 
al.,2008. 
Nederländ
erna 

Psychology and 
health: Illness 
perceptions in 
dialysis patients 
and their 
association with 
quality of life. 

Syftet är att 
undersöka 
peritoneal- och 
hemodialys 
patienters 
sjukdoms- 
uppfattning och 
upplevelse av 
livskvalitet. 

Kvantitativ 
studie med 
longitudinell 
metod. 
Mätinstrument 
och 
frågeformulär 
användes på 133 
patienter. 
Dataanalys med 
korrelationskoffi
cient mellan 
olika variabler 
och 
reggressionsanal
ys. 

Peritonealdial
ys 
patienter 
upplevde sig 
ha hög 
personlig 
kontroll. 
Dialyspatient
er 
rapporterade 
sig ha lägre 
livskvalitet 
än övriga 
populationen 
som ej är 
kroniskt 
njursjuka. 
Personlig 
kontroll var 
positivt 
relaterat till 
social 
funktion och 
smärta 

Medel 

4 Braun 
Curtin et 
al.,2004. 
USA 

Nephrology 
Nursing Journal: 
The 
peritonealdialysis 
experience: 
Insight from long-
term patients. 

Syftet är att 
identifiera 
domäner och 
dimensioner av 
egenvårdserfare
nheter hos 
patienter som  
behandlats med 
peritonealdialys
behandling mer 
än 4 år. 

Kvalitativ 
deskriptiv 
studie, utförd på 
18 patienter som 
behandlas med 
peritonealdialys 
i mer än 4 år. 
Insamling 
skedde med 
hjälp av semi-
strukturerade 
intervjuer. 
Dataanalys: 
Materialet 
kodades och 
delades upp i 
kategorier 

Patienter som 
deltog i 
studien 
uppgav att de 
trots sin 
sjukdom 
kände sig 
nöjda med 
sin 
livskvalitet. 
Patienterna 
hanterade 
själva sin 
behandling 
och de 
komplikation
er den 

Hög 

 



 

 

medför. 
Olika 
domäner:  
1. Anatomi/ 
kontroll 
(Partnerskap i 
vården, 
egenvård, 
självbild) 
2. Vardags 
livet ( Frihet, 
tolkning av 
sjukdomens 
svårighetsgra
d och 
kroppsuppfatt
ning) 

 
 
Nr Författare, 

år land 
Tidsskrift, Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

5 Clarkson 
K.A.,& 
Robinson, 
K, 2010. 
USA 

Nephrology 
Nursing Journal: 
Life on dialysis: 
A lived 
experience 

Syftet är att 
utforska 
upplevda 
erfarenheter 
från patienter 
med kronisk 
njursvikt i 
slutskedet. 

Deskriptiv 
kvalitativ studie. 
Intervjuer med 
formulerade frågor 
på 10 patienter som 
behandlats med 
hemo- eller 
peritonealdialys i 
mer än 3 månader. 
Dataanalys utfördes 
av 
fakultetsmedlemmar 
som godkände 
innehållet innan det 
delades upp i 
kategorier 

Intervjuerna gav 
insikt i 
patienternas 
upplevda tillvaro 
och följande 
kategorier 
skapades:  
-Inskränkt  
liv (strikta 
scheman) -
Begränsningar 
(mindre social 
kontakt och 
mindre fysisk 
aktivitet) -
Kroppsliga, 
själsliga och 
andliga 
utmaningar 
(svaghet, trötthet, 
energilöshet) – 
Coping (stöd, 
familj, Gud, 
kyrkan, 
stödgrupper) 

Hög 

 



 

 

- Saknade 
områden 
(Utbildning, barn, 
healtmanagement) 

6  Xiao- Qing 
et al.,2008. 
Kina 

Journal of 
psychosomatic 
reasearch: Effect 
of social support 
on psychological 
stress- induced 
anxiety and 
depressive 
symptoms on 
patients 
recieving 
peritonealdialysis 

Syftet är att 
undersöka de 
huvudsakliga 
effekterna av 
psykologisk 
stress och 
psykosocialt 
stöd på ångest 
och depressive 
symptom hos 
kinesiska 
patienter som 
behandlas med 
peritonealdialys 

Kvantitativ studie.  
Utförd på 81 
patienter. 
Strukturerat 
frågeformulär och 
tre mätinstrument 
användes. Statistik 
utifrån Chronbachs 
alfa samt 
uträknande av 
regression 

Patienterna hade 
flera 
ångestsymtom. 
Socialt stöd och 
depression hade 
ett samband. 
Ångestsymtom 
var högre hos 
dem med jobbkris 
och familjekris. 
Rädslan att 
förlora social 
funktion och 
rädsla om 
familjens hälsa 
ökade de 
depressiva 
symtomen 

Hög 

 
 
 
Nr Författare. 

År land 
Tidsskrift, titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

7 Yngman- 
Uhlin, P & 
Edell- 
Gustafsson, 
U, 2006. 
Sverige 

International 
Journal of 
Nursing practice: 
Self-reported 
subjective sleep 
quality and 
fatigue in 
patients with 
peritonealdialysis 
treatment at 
home. 

Beskriva vanlig 
sömn, symptom 
dagtid, 
sömnstörande 
faktorer, aktuell 
sömn under en 
veckas tid, och 
allmän trötthet 
hos patienter 
med 
peritonealdialys 
behandling 
hemma och även 
upptäcka 
prognoser för 
sömnresultat 

Kvantitativ 
studie med 
frågeformulär 
och 
mätisntrument. 
55 patienter 
deltog. 
Datainsamling 
skedde via 
patientjournaler 

Tvåtredjedelar 
av studiens 
deltagare 
rapporterade 
för lite sömn 
och kronisk 
insomnia. 
Patienterna 
hade generellt 
väldiga 
sömnproblem. 
Klåda var den 
främsta 
sömnstörande 
faktorn. 

Hög 

8 Kutner et 
al., 2008. 
USA 

Int Urol Nephrol: 
Patientreported 
sleep difficulty 
and cognitive 

Hypotesen är att 
individer med 
långvariga 
sömnsvårigheter 

Kvantitativ 
studie: 
Randomiserat 
urval, validerat 

Kognitiva 
funktioner 
sågs vara 
lägre hos en 

Hög 

 



 

 

function during 
the first year on 
dialysis 

kan ha en större 
risk att 
poängsätta sig 
lägre på en 
kognitiv 
funktionsmätning 
vid uppföljning i 
jämförelse med 
baseline. 

mätinstrument. 
1194 deltagare 
svarade på 
enkäter vid två 
tillfällen 

del patienter 
vid 
uppföljnings 
mätningen. En 
del påvisades 
även ha 
depressiva 
symtom 

 
 
Nr Författare, 

År, Land 
Tidsskrift, Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

9 Mi- Kyung 
et al., 2011, 
USA 

Nephrol dial 
Transplant: 
Characterizing 
dailylife 
experience of 
patients on 
maintenence 
dialysis 

Syftet är: Att få 
detaljerad 
information om 
dagliga 
aktiviteter och 
händelser som 
dialyspatienter 
engagerade sig I 
dagligen. Den 
emotionella 
upplevelsen 
relaterat till 
utförande av 
aktiviteter 
graden 
välbefinnande i 
dagliga 
uppgifter 

Kvantitativ 
studie med 71 
deltagande 
patienter. 
Tvärsnittsstudi
e. 
Mätinstrument 
och 
frågeformulär 
användes. 
Regressionskof
ficient  
 

Patienterna 
rapporterade 7 
timmars sömn 
föregående natt. 
Peritonealdialys 
patienter 
rapporterade att 
de utförde 
hälsofrämjande 
aktiviteter 
dagligen. 

Medel 

10 Davison, S 
N & 
Simpson, C. 
2006, 
Kanada 

BMJ, Hope and 
advanced 
careplanning in 
patients with end 
stage 
renaldisease: 
qualitative 
interview study 

Syftet är att 
förstå vikten av 
hopp i kontext 
till avancerad 
vårdplanering 
från ett 
perspektiv av 
patienter I 
njursviktssjukdo
mens slutskede  

Kvalitativ 
analysmetod. 
Deskriptiva 
intervjuer i 
fokusgrupper 
om 8 patienter 
i varje grupp. 
Totalt 19 
patinenter 
deltod 

Patienters 
upplevelser av 
hopp var 
individuella 
och formas av 
personliga 
åsikter. De såg 
hopp aom en 
central del i sin 
egnvård och för 
att kunna klara 
av att tänka på 
framtiden. 

Medel 

 
 

 


