
1 
 

Abstrakt  

Bakgrund: Vid allvarlig njursvikt är dialys är ett tillvägagångssätt för behandling 
och används för att avlägsna vatten, giftiga ämnen och slaggprodukter från 
kroppen. Att diagnostiseras med en kronisk sjukdom innebär en omfattande 
livsstilsförändring som kan ha inverkan på upplevelsen av livskvaliteten. Syfte: 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur patientens livskvalitet påverkas 
av att genomgå dialys.  Metod: Undersökningen genomfördes som en 
litteraturstudie där 15 vetenskapliga artiklar granskades. En manifest 
innehållsanalys genomfördes och fyra huvudkategorier bildades. Resultat: 
Patienterna upplevde att dialysbehandlingen begränsade dem i deras dagliga liv 
och medförde många negativa faktorer. Patienter som genomgick hemodialys 
skattade överlag en lägre livskvalitet än patienter som behandlas med 
peritonealdialys. Diskussion: För att underlätta dialyspatienters upplevelse av sin 
livskvalitet är det viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar dem och inte bara ser 
till deras fysiologiska brister. Sjuksköterskan måste visa att hon är närvarande 
under hela vårdsituationen, även de psykologiska delarna av patienternas 
upplevelse. Slutsats: Forskningen kring sjuksköterskans bemötande och 
patienternas behov av stöd bör fortsätta för att man ska kunna förbättra dessa 
patienters upplevelse av sin livskvalitet.  
  
Nyckelord: dialys, litteraturstudie, livskvalitet, omvårdnad.  
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Bakgrund 
Kroppens två njurar är lokaliserade på var sin sida om ryggraden innanför de 

nedersta revbenen och är uppbyggda av cirka en miljon nefron per njure, som i sin 

tur består av kapillärnystan (glomerulus) och ett rörsystem (tubulussystem) 

(Aurell, 2004, s. 19-20). Njurarnas viktigaste uppgifter är att föra bort 

avfallsämnen och främmande ämnen från blodet och utsöndra dem med urinen, 

bidra till kroppens syra-basbalans, stabilisera extracellulärvätskans osmolaritet 

och volym samt reglera koncentrationen av joner i extracellulärvätskan (Sand, 

Sjaastad, Haug & Bjålie, 2007, s. 452).  

 Det är viktigt att diagnostisera njursjukdomar tidigt i förloppet för att kunna 

påbörja behandling, förhindra komplikationer och sätta in åtgärder för att fördröja 

sjukdomsutvecklingen (Nyberg & Jönsson, 2004, s. 27).  

 Akut njursvikt är ett allvarligt tillstånd som utvecklas snabbt hos en tidigare 

njurfrisk individ och kännetecknas av snabbt minskande urinmängder och 

stigande kreatininhalt. I vissa fall utlöses njursvikt av ett kraftigt blodtrycksfall 

som kan ha orsakats av olika chocktillstånd, blödning och dehydrering samt 

toxiska skador på njurvävnaden (Ericson & Ericson, 2002, s. 330). Man kan 

förebygga akut njursvikt genom diagnostik, behandling och profylax vilket gör 

chansen större att man kan förhindra uppkomsten av kronisk njursvikt (Nyberg & 

Jönsson, 2004, s. 131). Kronisk njursvikt debuterar smygande och medför en 

varaktig nedsättning av njurarnas funktion. Efter varierande antal år kan detta leda 

till en terminal njursvikt vilket innebär märkbara störningar i hela vatten- och 

elektrolytbalansen och en glomerulär filtrationshastighet (GFR) < 5-10 ml/min. 

GFR är ett sätt att mäta njurarnas utsöndringsförmåga och mäts med kreatinin-

clearance, vilket är en metod för att redogöra för med vilken hastighet en substans 

elimineras från njurarna via blodbanan. Dialysbehandling är indikerad om GFR 

understiger 7-5 ml/min (Ericson & Ericson, 2002, s. 328, 331).   

 Vid njursvikt kan inte urea och ammoniak som bildas vid nedbrytningen av 

proteiner utsöndras via njurarna, utan lagras som kvävehaltiga metaboliter i blodet 

och ger upphov till uremiska symtom (Nyberg & Jönsson, 2004, s. 218). 

Uremiska symtom kan vara trötthet, klåda och brunpigmenterad hud, törst, förhöjt 

blodtryck, illamående och ödem (Ericson & Ericson, 2002, s. 331, 333).  
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Minskat proteinintag kan lindra de uremiska symtomen genom att ureanivåerna 

sänks samtidigt som ansamlingen av kvävehaltiga metaboliter sjunker. Det är 

viktigt att se över så att protein-, energi och näringsintaget upprätthålls för att 

undvika malnutrition. Behandling med proteinreducerad kost ska dock inte 

användas på samma sätt när dialysbehandling blivit aktuellt (Aurell, 2004, s. 208-

209; Nyberg & Jönsson, 2004, s. 218-219).   

 När urinmängderna minskar så samlas vätskan i vävnaderna och i blodet 

vilket kan ge upphov till ödem och hjärtsvikt. I dessa fall startas behandling med 

diuretika samt minskat intag av salt och vätska (Ericson & Ericson, 2002, s. 332). 

Vid kronisk njursvikt förekommer ofta högt blodtryck som orsakats av 

övervätskning och/eller ökade natriummängder. Därför är det viktigt att 

regelbundet kontrollera blodtrycket då detta kan förhindra att njursvikten 

förvärras och att kardiovaskulära sjukdomar uppkommer (Thomas, 2002, s. 59, 

130).        

 Dialys är ett tillvägagångssätt för behandling av allvarlig njursvikt och 

används för att avlägsna vatten, giftiga ämnen och slaggprodukter från kroppen 

(Nyberg & Jönsson, 2004, s. 161). Dialysbehandling bör startas tidigt i förloppet 

genom att anlägga en infart till blodbanan för hemodialys eller kateter för 

peritonealdialys och dialysträning påbörjas (Aurell, 2004, s. 192, 210). Att starta 

dialysbehandlingen tidigt ger möjlighet att bevara den återstående njurfunktionen 

under en längre tid och minskar risken för komplikationer och onödig 

sjukhusvistelse (Thomas, 2002, s. 269). 

 Utsöndringen av slaggprodukter vid dialysbehandling sker endera genom 

diffusion eller ultrafiltration. Med diffusion menas att att överflödiga salter och 

andra ämnen i blodet överförs till dialysvätskan via ett membran. Små molekyler 

lämnar blodet beroende på den koncentrationsskillnad som föreligger på de bägge 

sidorna av membranet. Medelstora molekyler kan överföras till dialysvätskan 

genom att man tillsätter en tryckskillnad över dialysmembranet som gör att 

överskottsvätskan i blodbanan pressas över membranet, detta kallas ultrafiltration 

(Nyberg & Jönsson, 2004, 161-162).  

 Vid hemodialys avlägsnas vatten och slaggprodukter från blodet genom att 

det filtreras genom ett semi-permeabelt membran (Rabindranath, Strippoli, Daly, 

Roderick, Wallace & MacLeod, 2006). Detta sker utanför kroppen och blodet 

återförs sedan med hög hastighet. För att detta ska kunna fungera krävs ett bra 
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blodkärl med stort flöde och tillgången till dessa blodkärl kan fås via tre olika 

infarter: AV-fistel, central dialyskateter (CDK) och femoraliskateter (Nyberg & 

Jönsson, 2004, s. 161-165).  

 Peritonealdialys är en effektiv behandling vid terminal njursvikt och 

patienten kan själv välja att göra påsbyten under dagen eller att koppla upp sig 

mot en maskin och göra påsbytet på natten (Thomas, 2002, s. 207). PD-katetern 

opereras in i bukhålan och fästs vid bukväggen med två kuffar, en yttre som 

placeras precis vid hudytan och en inre som växer ihop med bukväggen och håller 

katetern i rätt läge (Ericson & Ericson, 2002, s. 337; Nyberg & Jönsson, 2004, s. 

187-188).  

 Kronisk sjukdom kan medföra livsstilsförändringar som att man inte längre 

kan delta i aktiviteter, arbeta eller studera på samma sätt som man tidigare gjort. 

Livsstilsförändringarna som kommer av att diagnostiseras med en kronisk 

sjukdom kan för en individ innebära att man tar avstånd ifrån omgivningen. Detta 

beror ofta på en känsla av att inte höra till, att inte vara som alla andra. Med 

sjukdomen kommer också osäkerhet om framtiden, om hur sjukdomen kommer 

att utvecklas och hur livet kommer att se ut. Stödet från familj och vänner betyder 

mycket för den som lever med kronisk sjukdom (Kirkevold & Strømsnes Ekern, 

2002, s. 47-48).  

 I Socialstyrelsens allmänna råd (1993:17) så står det att sjuksköterskans 

uppgift i omvårdnaden är att: minska lidande, stärka hälsa, förebygga sjukdom 

och ohälsa, bevara hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och behov 

samt ge möjligheter till en värdig död (Raadu, 2008, s. 162-164). Att ge adekvat 

omvårdnad innebär att tillgodose viktiga behov samt hjälpa patienten med dennes 

svagheter och brister. Genom att skapa en bra kommunikationsgrund kan 

sjuksköterskan skapa en trygghet hos patienten och dess anhöriga, vilket kan leda 

till bättre kvalitet i vården (Eide & Eide, 1997, s. 21). En flerdimensionell 

människosyn är en förutsättning för en holistisk vård. Kommunikationen mellan 

vårdtagare och vårdgivare blir som bäst om den kommer fram genom att ha en 

humanistisk, existentialistisk människosyn med ett flerdimensionellt tänkande där 

varje människa är unik och består av kropp, själ och ande i en helhet (Barbosa da 

Silva & Ljungqvist, 2003, s. 152).   

 Livskvalitet definieras av WHO (världshälsoorganisationen) som den 

personliga uppfattningen man har av sig själv som person och sin livssituation i 



4 
 

förhållande till vad man har för mål, förväntningar, värderingar och intressen. I 

konceptet livskvalitet ingår fysisk och psykisk hälsa, möjlighet till självständighet, 

social förmåga och livsåskådning (URL 1). Livskvalitet kan delas in i två typer: 

livskvalitet och hälsorelaterad livskvalitet. Skillnaden dem emellan ligger i att den 

hälsorelaterade livskvaliteten är kopplad till sjukdom medan den andra typen av 

livskvalitet inbegriper vänner och familj, jobb, ekonomisk situation och andra 

aspekter som är en del av livet (Rebollo & Ortega, 2002).   

 

Syfte  
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur patientens livskvalitet påverkas 

av att genomgå dialys. 

 

Frågeställning 
• Vilken/vilka faktorer påverkar patienternas livskvalitet (positivt/negativt)? 

• Hur påverkas patienternas livskvalitet i det dagliga livet? 

 

Metod  

Datainsamling  

Denna studie utfördes som en litteraturstudie och gjordes mot bakgrund att 

systematiskt samla in relevant forskning för sammanställning och att därefter 

granska den (Backman, 2002, s. 23-31).  

Databaser  

Till studien genomsöktes databaserna Pubmed och Cinahl under tiden 2008-01-14 

till 2008-02-25 efter vetenskapliga artiklar som motsvarade syftet. De sökord som 

användes var: Quality of life, dialysis och nursing (tabell 1). Den sökning som 

gav mest resultat i Pubmed var kombinationen av quality of life AND dialysis 

AND nursing och i Cinahl quality of life and dialysis. En sökning gjordes även 

med kombinationen quality of life AND dialysis AND nursing i Cinahl vilket gav 

11 st. träffar. Dock så gav inte den sökningen tillräckligt många användbara 

artiklar som passade studiens syfte och frågeställningar.  
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Tabell 1 Utfall av sökningen i Pubmed och Cinahl  
 Pubmed 

- limits: English, 
Swedish, 10 years, 
humans, adults 19+, 
links to full text  

Cinahl 
- limits: English, 
published January 1998-
2008, all adult, linked 
full text 

 

Quality of life  30864 2452  
Quality of life AND 
dialysis 

557 34*  

Quality of life AND 
dialysis AND nursing 
  

57* 11*  

Totalt antal 
inkluderade artiklar 

9 6 =15 

* Träffar i fet stil påvisar antal genomgångna abstrakt.  

 

Inklusionskriterier  

Studier som omfattar livskvalitet hos patienter som genomgår dialysbehandling 

och faktorer som kan påverka denna. Studierna skulle endast omfatta vuxna över 

19 år, vara publicerade mellan åren 1998-2008 samt finnas tillgängliga i fulltext 

via Mittuniversitetet. 

Exklusionskriterier  
Studier som tar upp livskvaliteten hos patienter som har genomgått 

njurtransplantationer.  

Klassificering och kvalitetsbedömning  

Klassificering av studierna har gjorts enligt SBU 1999:3; 4 och sorteras på 

följande vis:  

 
*RCT motsvarar en studie där man jämför undersökningsgrupper där deltagarna 

slumpvis har fördelats i en kontrollgrupp och en experimentgrupp. 

*CCT motsvarar en studie där man jämför en experimentgrupp med en 

kontrollgrupp eller med en tidigare kontrollgrupp (historisk kontroll).  

*DS motsvarar en icke-experimentell studie som enbart avser att beskriva 

sakförhållanden och avstår från analys av orsak och verkan. 

*K motsvarar en studie där insamlade data i form av t ex intervjuer, berättelser 

eller observations beteenden analyseras och presenteras i syfte för att få en 

fördjupad förståelse för upplevelser och erfarenheter hos individer. 
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Kvalitetsbedömning gjordes enligt SBU:s tregradiga skala (se bilaga 3, tabell 2), 

där de vetenskapliga artiklarna klassades med hög vetenskaplig kvalitet, medelhög 

vetenskaplig kvalitet eller låg vetenskaplig kvalitet (Hellzén, Johanson & Pejlert, 

1999, s. 48-49; Polit & Beck, 2004, 192). Granskningsmallar (se bilaga 1, 2) 

användes som hjälpmedel för klassificering och kvalitetsbedömning. 

 

Bearbetning   

Fas 1  

De abstrakt som framkommit i databassökningen (n = 91) delades upp i två delar 

så att en författare läste abstrakten från Pubmed (n = 57) och den andra författaren 

abstrakten från Cinahl (n = 34). Vid genomläsningen av abstrakten inkluderades i 

ett första steg artiklar som motsvarade inklusionskriterierna och studiens syfte 

(Hellzén, Johanson & Pejlert, 1999, s. 16). Efter genomläsningen fördes en 

diskussion mellan författarna och 20 artiklar bedömdes vara relevanta för studien.  

Dessa fanns tillgängliga som fulltextartiklar via länkar på databaserna.  

Fas 2  

De 20 vetenskapliga artiklar som granskades i andra steget delades upp mellan 

författarna och en fulltextgranskning gjordes enligt mall. Efter den första 

genomläsningen så lästes artiklarna ytterligare en gång för att fastställa ifall de 

passade studiens syfte. Av de 20 granskade artiklarna föll fem bort då de inte 

motsvarade studiens syfte och frågeställningar. Dessa redovisas separat i bilaga 5. 

Resultatet blev femton artiklar som klassificerades och kvalitetsbedömdes i fas 3 

(Willman & Stoltz, 2002, s. 49-52; Hellzén, Johanson & Pejlert, 1999, s. 17).  

Fas 3  

Klassificering och kvalitetsbedömning (bilaga 3) utfördes på de artiklar (n = 15) 

som i fas 2 tycktes motsvara syftet och frågeställningarna för studien. Dessa 

sammanställdes i en tabell (bilaga 4) och artiklarna bedömdes inneha medelhög (n 

= 11) eller hög (n = 4) kvalitet och kom därför att inkluderas i studien (Willman & 

Stoltz, 2002, s. 49-52; Hellzén, Johanson & Pejlert, 1999, s. 17).  
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Analys  

En manifest innehållsanalys genomförs på resultatet i de vetenskapliga studierna 

för att finna gemensamma kategorier som stämmer överens med syftet med 

studien (Forsberg & Wengström, 2003, s. 146). Genom att läsa texten flera gånger 

skapades meningsenheter som formade subkategorier och kategorier och detta 

resulterade i det manifesta innehållet (Graneheim & Lundman, 2004).  Genom 

innehållsanalysen bildades fyra kategorier som är: förutsättningar för livskvalitet, 

känslomässig påverkan på livskvaliteten, restriktioner i vardagen ger sämre 

livskvalitet och dialyspatienters upplevelse av livskvalitet. Dessa redovisas under 

resultat.   

 

Etisk granskning 

Den etiska granskningen kom att innefatta: att se om deltagarna givit sitt 

medgivande till att delta i studien och att de kunde känna sig säkra på att studien 

inte skulle misskreditera dem på något sätt, samt att forskarna använt materialet 

på ett sådant sätt att inte någon kom till skada (Polit & Beck, 2004, s. 134-135). 

Då vi utfört en litteraturstudie som baserades på tidigare utförda studier fanns det 

inget behov av att den skulle granskas av etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 

2003, s. 73). I första hand kom artiklar som tydligt visade att de använt 

grundläggande etiska principer att ingå och därefter artiklar som uppfyller de 

etiska kraven men där detta inte framgick lika tydligt vid granskningen.   

 

Resultat  

Resultatet består av tio studier med kvantitativ design och fem med kvalitativ 

design (n = 15). Av dessa studier är fyra från Sverige, tre från Taiwan, tre från 

USA, en från Turkiet, en från Ryssland, en från Australien, en från Irland och en 

från Italien. Efter analysen framkom fyra separata kategorier: Förutsättningar för 

livskvalitet, känslomässig påverkan på livskvaliteten, restriktioner i vardagen ger 

sämre livskvalitet och dialyspatienters upplevelse av livskvalitet.  Några artiklar 

återfinns under två kategorier.  
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Förutsättningar för livskvalitet 

I denna kategori kommer fyra artiklar att redovisas och dessa har fokus på de 

faktorer som dialyspatienter upplever är förutsättningar för livskvalitet.   

 

I en deskriptiv studie genomförd av Acaray och Pinar (2005) av 100 patienter som 

genomgått hemodialys under minst sex månader, var syftet att ta fram kunskap 

om livskvaliteten hos patienter som genomgår hemodialys och att utvärdera om 

demografiska och kliniska variabler har någon inverkan på denna. Resultatet av 

studien visar att ålder inte har någon inverkan på livskvaliteten, men däremot så 

skattade patienter med högre inkomst högre livskvalitet än de som tjänade mindre. 

Patienter som fick information och träning om sin sjukdom och 

dialysbehandlingen upplevde att de fick en större förståelse för de medicinska 

ordinationer som de fått och skattade en högre livskvalitet än de som inte fått 

denna undervisning.   

 

Tsay, Lee, och Lee (2005) studie syftade till att undersöka hur effektiviteten av ett 

anpassat träningsprogram för dialyspatienter hjälper dem att handskas med 

sjukdomsrelaterad stress, depression och hur man kan förbättra deras livskvalitet. 

I en randomiserad, kontrollerad studie gjorde man en intervention där 

experimentgruppen (n = 30) fick genomföra ett speciellt anpassat 

träningsprogram. Detta jämfördes mot en kontrollgrupp (n = 27) som fick 

ordinarie omvårdnad. I resultatet fann man att patienterna som tillhörde 

experimentgruppen fick en ökad livskvalitet genom kunskap och support av 

kunnig personal, vilket ledde till att symtomen på depression och stress minskade.   

 

Ageborg, Allenius och Cederfjäll (2005) genomförde en kliniskt kontrollerad 

studie vars syfte var att undersöka huruvida det finns några skillnader i hur 

dialyspatienter ser på sin livskvalitet, förmåga till egenvård och känsla av 

sammanhang när de endera dialyserade sig själva i hemmet (n = 5), dialyserade 

sig själva på avdelningen (n = 6) eller dialyserades av en sjuksköterska på 

avdelningen (n = 8). Materialet samlades in med frågeformulär som delades ut till 

19 patienter under ett av deras behandlingstillfällen. Resultatet visade att 

patienterna som dialyserade sig själva i hemmet upplevde att de hade något bättre 

livskvalitet än de andra två grupperna. Dessa patienter upplevde att de var friare 
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och självständigare efter att de tagit över ansvaret för sin egen dialysbehandling. I 

och med detta upplevde de också en nyfunnen känsla av hopp och känslan över att 

behandlingen tog över deras liv och inverkade på deras sociala liv minskade. 

Skillnaderna mellan de två övriga grupperna var dock inte signifikant.  

 

I en kliniskt kontrollerad studie genomförd av Niu och Li (2005) på 240 patienter, 

där 2/3 fick dialysbehandling och 1/3 var njurtransplanterad var syftet att beskriva 

och jämföra livskvaliteten hos patienter som genomgår olika typer av dialys eller 

har blivit njurtransplanterad. Resultatet i studien visade att dialyspatienternas 

uppfattning av sin livskvalitet var beroende av vilken behandling eller omvårdnad 

de fick. En annan faktor som visade sig ha inverkan på livskvaliteten var huruvida 

patienterna hade jobb och ekonomisk trygghet. De som saknade jobb upplevde 

mer oro för sin situation och skattade en lägre livskvalitet.  

 

Känslomässig påverkan på livskvaliteten  

I denna kategori kommer fem artiklar att redovisas och dessa belyser 

dialyspatienternas känslor kring sin behandling.  

 

Hagren, Pettersen, Severinsson, Lützén och Clyne (2001) studie syftade till att 

beskriva patienters upplevelse av att leva med en terminal njursjukdom. I en 

kvalitativ undersökning intervjuades 15 patienter som behandlats med hemodialys 

under minst tre månader. I studien fann man att patienterna betonade att 

behandlingen gav dem tid att reflektera över sina liv, sjukdomen och 

förväntningarna på framtiden. Resultaten visade också på att patienterna lade stor 

vikt vid att få vara delaktig i besluten kring sin behandling och vård, sågs som en 

individ och att någon lyssnade på dem. 

 

White och Grenyer (1999) utförde en kvalitativ studie vars syfte var att undersöka 

den psykosociala påverkan som dialys har på patienten och dess partner. 22 

patienter och deras partner intervjuades med öppna frågor kring hur de upplevde 

att deras liv såg ut, både bra och dåliga faktorer samt deras perspektiv på sin 

livssituation. I studien fann man att dialysbehandlingen innebar en stor 

livsomställning för patienten och gav en negativ påverkan på livskvaliteten 

eftersom de inte längre kunde jobba eller resa som vanligt. På grund av 
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begränsningarna som orsakats av deras sjukdom uppkom känslor av ilska, sorg 

och depression. Patienterna upplevde också att det fanns positiva aspekter av att 

leva med dialysbehandling, såsom att deras relation till partnern blev mer 

kärleksfull och att det fanns mer respekt mellan dem.    

 

I en kvalitativ studie genomförd av Al-Arabi (2006) var syftet att beskriva hur 

patienter med terminal njursjukdom, upplever och hanterar livskvaliteten i sitt 

dagliga liv. Intervjuer genomfördes med 80 patienter, som fått 

hemodialysbehandling minst tre gånger i veckan under det senaste året. I studien 

fann man att patienterna upplevde att sjukdomen hade medfört meningsfulla 

förluster såsom frihet, val, utseende, vanor och möjligheter att fatta beslut. Några 

av patienterna nämnde också att utmattning var en orsak till att de inte längre 

kunde leva det liv som de ville. Patienterna beskrev att nyckeln till livskvalitet var 

att njuta av livet och omge sig med familj och vänner.  

 

Drayer, Piraino, Reynolds, Houck, Mazumdar, Bernardini, Shear, och Rollman 

(2006) deskriptiva studie syftade till att undersöka graden av depression hos 

hemodialyspatienter samt mäta den hälsorelaterade livskvaliteten. I resultatet fann 

man att deprimerade patienter upplevde att de hade en sämre hälsorelaterad 

livskvalitet än icke deprimerade patienter. De upplevde också större besvär med 

njurrelaterade symtom, kvaliteten på den sociala interaktionen och sin livsstil. 

 

Hagren, Pettersen, Severinsson, Lützén och Clyne (2005) genomförde en 

kvalitativ studie vars syfte var att undersöka hur patienter som lider av kronisk 

njursvikt och genomgår hemodialys upplever sin livssituation. I studien 

intervjuades 41 patienter angående sin upplevelse av att leva med hemodialys och 

den vård som erbjöds. Resultatet visade att vårdsituationen gör att patienterna 

känner sig sårbara, både på grund av att de är sjuka och att de är beroende av 

vårdpersonalen som patienterna upplever inte alltid förstår eller respekterar deras 

livssituation.    

    

Restriktioner i vardagen ger sämre livskvalitet  

I denna kategori kommer fem artiklar att redovisas och dessa beskriver faktorer 

som dialyspatienterna upplever begränsar dem i deras dagliga liv.  
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Hagren, Pettersen, Severinsson, Lützén och Clyne (2001) studie syftade till att 

beskriva patienters upplevelse av att leva med en terminal njursjukdom. I en 

kvalitativ undersökning intervjuades 15 patienter som behandlats med hemodialys 

under minst tre månader. I studien fann man att patienterna upplevde att dialysen 

tog upp tid från deras ordinarie liv som de kände att de inte kunde få tillbaka samt 

att de blev beroende av personalen som genomförde dialysen. De beskrev också 

att dialysmaskinen hindrade dem från att leva sina liv som de ville och att 

sjukdomen gjorde dem tröttare och svagare vilket fick en negativ inverkan på 

deras relation med närstående. 

 

Hagren, Pettersen, Severinsson, Lützén och Clyne (2005) genomförde en 

kvalitativ studie vars syfte var att undersöka hur patienter som lider av kronisk 

njursvikt och genomgår hemodialys upplever sin livssituation. I studien 

intervjuades 41 patienter angående sin upplevelse av att leva med hemodialys och 

den vård som erbjöds. Studien visade att patienterna upplever att dialysen tar upp 

för mycket tid från deras liv och begränsar deras möjligheter att göra någonting 

spontant. Patienterna beskrev att sjukdomen och dess behandling begränsar dem 

vad gäller de sexuella, psykosociala, äktenskapliga och finansiella delarna av 

deras liv, tröttar ut dem och distanserar dem från det övriga samhället.  

 

Lee, Lin, Chaboyer, Chiang och Hung (2007) studie syftade till att belysa 

utmattning så som den upplevs av patienter som genomgår regelbunden 

hemodialys. I en kvalitativ studie intervjuades patienter i enskilda intervjuer om 

40-60 minuter angående deras upplevelse av utmattning och hur stor påverkan den 

hade på deras dagliga liv samt vad som hjälpte dem i situationer när de kände sig 

utmattade. Resultatet av studien visade att patienterna kände sig utmattade efter 

behandlingen och av de fysiska symtom sjukdomen medför (såsom 

hjärtklappning, oregelbunden puls, ryggsmärta och känselbortfall i händer och 

fötter). Sömnstörningar och bristande fysisk energi påverkade patienternas dagliga 

liv negativt eftersom de inte kunde utföra de aktiviteter som de ville. Man fann 

också att depression, psykisk stress och humörsvängningar bidrog till 

utmattningen. Patienterna medgav att de avsiktligt isolerade sig från omvärlden på 

grund av att de var rädda för att behandlas annorlunda och en del av patienterna 

orkade inte engagera sig i omvärlden.    
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Vasilieva (2006) syftade i en kliniskt kontrollerad studie att jämföra hälsorelaterad 

livskvalitet hos hemodialyspatienter med den övriga populationen och 

internationell data för att fastställa avgörande faktorer som påverkar denna. 1047 

patienter besvarade frågeformulär om livskvalitet under perioden 1997-2004. 

Resultatet från dessa jämfördes sedan med en tidigare utförd studie av samma 

författare. I studien fann man att patienterna hade sämre fysisk funktion, såtillvida 

att de upplevde mer kroppslig smärta, hade mindre energi och tyckte att deras 

emotionella problem påverkade deras dagliga aktiviteter, än den övriga 

befolkningen. Resultatet visade också att den mentala hälsan hos dessa patienter 

var bättre än hos den generella befolkningen. När dessa data jämfördes med 

internationella mätningar fann man att dessa patienter hade bättre mentalt 

välbefinnande, men lägre fysiskt välbefinnande.  

 

Guerini Rocco, Mercieri och Yavuzer (2006) utförde en deskriptiv studie vars 

syfte var att bedöma hälsostatusen hos patienter som genomgår hemodialys och 

att fastställa försämringar i kroppsfunktioner och strukturer, begränsningar i 

aktivitet, restriktioner vad gäller deltagande och hälsorelaterad livskvalitet för att 

få bättre insikt i vilka rehabiliteringsmöjligheter som behövs. I studien ingick 45 

deltagare som skulle ha genomgått dialys minst sex månader innan studien 

genomfördes. Resultatet som man kom fram till var att patienterna skattade en 

sämre livskvalitet på grund av att de kände att deras självständighet begränsats 

och att de inte kunde delta i sociala aktiviteter. Av deltagarna var det 46 % som 

upplevde att deras självuppfattade hälsa försämrats under de senaste sex 

månaderna.  

 

Dialyspatienters upplevelse av livskvalitet  

I denna kategori kommer tre artiklar att redovisas och dessa belyser 

dialyspatienternas upplevelse av sin behandling och sin livskvalitet.  

 

Lindqvist & Sjödén (1998) genomförde en deskriptiv studie vars syfte var att 

beskriva copingstrategier och livskvalitet hos patienter som genomgår 

kontinuerlig peritonealdialys. I studien ingick 26 deltagare (kvinnor och män) som 

genomgått dialysbehandling under minst tre månader. I studien fann man att dessa 

patienter hade lägre psykisk hälsorelaterad livskvalitet än individer i samma 
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åldersgrupp från den generella populationen. Man fann också att kvinnornas 

generella hälsotillstånd var signifikant sämre än männens. 

 

I en kliniskt kontrollerad studie utförd av Cleary och Drennan (2005) på 97 

patienter var syftet att undersöka livskvaliteten hos patienter som genomgår 

hemodialys, jämföra livskvaliteten mellan undersökningsgruppen och övriga 

populationen och identifiera skillnaderna i livskvalitet mellan människor som får 

olika njursviktsbehandling. I studien fann man att patienter som genomgår 

hemodialys har sämre livskvalitet än den övriga populationen eftersom 

patienterna känner sig tröttare och har mindre energi. Resultatet visade också att 

patienterna som hade en välfungerande dialysbehandling upplevde att de hade ett 

bättre mentalt välbefinnande än de patienter som inte var nöjd med sin 

behandling. Författarna fann också att generellt så hade patienterna inte upplevt 

någon förbättring i sin hälsa under de senaste tolv månaderna.    

 

Juergensen, Wuerth, Finkelstein, Juergensen, Bekui och Finkelstein (2006) avsåg 

med sin studie att undersöka hur tillfredställda patienterna var med hemodialys, 

peritonealdialys och sina liv. 146 patienter som fått behandling på dialysavdelning 

under minst sex månader deltog i den deskriptiva undersökningen. I studien fann 

man att patienterna som fick behandling med peritonealdialys upplevde att de 

hade bättre livskvalitet än de som behandlades med hemodialys. De främsta 

faktorerna som gjorde att patienterna som genomgick hemodialys hade sämre 

livskvalitet var att de tyckte att behandlingen tog för lång tid, att det krånglade 

mycket vid nålsticken som krävdes för att få tillgång till fisteln, att de kände sig 

sjuk och utmattade efter behandlingen och att det var så kort tid mellan 

behandlingarna. Patienterna medgav att det även fanns positiva delar, som 

relationen med personalen och fördelen med att få regelbunden vård. Patienterna 

som genomgick peritonealdialys upplevde även de att det fanns negativa aspekter, 

som att behandlingen inverkade på sömnen, att de måste göra förändringar i den 

dagliga rutinen och tätheten och längden på behandlingen. Detta vägdes dock upp 

av att de kände sig mer självständig och att de upplevde att de hade mer styrka 

och energi.  
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Diskussion  

Metoddiskussion 

Metoden som vi använde vid denna litteraturstudie fungerade som vi hade tänkt 

oss, med undantag av att vi fick ett lägre antal träffar än vi förväntat oss (n = 91) 

med den kombination av sökord som vi använde oss av i databaserna Cinahl och 

Pubmed. Det relativt låga antalet artiklar berodde förmodligen på vår begränsning 

till fulltextartiklar, en begränsning som gjordes av tidsmässiga skäl. Detta gjorde 

att det endast var tjugo artiklar som granskades ytterligare och i denna process så 

föll fem artiklar bort eftersom de höll för låg kvalitet/inte besvarade studiens 

syfte. Dock så höll de femton kvarvarande artiklarna så pass hög kvalitet att de 

kunde ingå i studien. Det faktum att vi läst igenom ett så litet antal artiklar kan ses 

som en svaghet för vår studie, eftersom det skulle kunna innebära att vi missat 

artiklar med stor relevans.  

 I vår artikelgranskning så uppmärksammade vi att det var få deltagare som 

föll bort i undersökningarna. Detta kan dels bero på den urvalsmetod som 

författarna valt att använda sig av eller att deltagarna som valts ut passade 

studiens ändamål. Detta ser vi inte som någon nackdel för resultatet i vår 

litteraturstudie, då deltagarantalet i studierna var relevant för syftet. 

 Det har varit svårt att organisera vårt resultat under separata 

rubriker/kategorier då syfte/frågeställning i de studier som vi analyserat tagit upp 

så många olika delar av patienternas upplevelse av livskvalitet. Möjligheten att 

presentera en och samma artikel under två kategorier har gjort vårt resultat 

tydligare, mer fokuserat och artiklarna mer genomarbetade.  

 Det faktum att vi har varit två som har arbetat med studien ser vi som en 

stor fördel och stryka. Artiklarna som inkluderats i studien har blivit läst och 

granskad av oss båda och idéer och tankar har tagit form genom regelbundna 

diskussioner. Detta har lett till ett ordentligt genomarbetat resultat.  

            

Resultatdiskussion  

Vårt syfte med studien var att belysa hur patienters livskvalitet påverkas av att 

genomgå dialysbehandling genom att ta reda på vilka faktorer som inverkar på 

denna och hur det påverkar det dagliga livet. Efter innehållsanalysen framkom 

fyra kategorier: förutsättningar för livskvalitet, känslomässig påverkan på 
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livskvaliteten, restriktioner i vardagen ger sämre livskvalitet och dialyspatienters 

upplevelse av livskvalitet.  

 

Förutsättningar för livskvalitet 

 

Två studier som presenteras i resultatet belyser betydelsen av information, stöd 

och träning från vårdpersonalen, vilket stärker patienternas upplevelse av sin 

livskvalitet och ökar förståelsen för sjukdom och behandling (Acaray & Pinar, 

2005; Tsay, Lee & Lee, 2005). Med stöd av dessa studier anser vi att det är viktigt 

att sjuksköterskan tar sig tid för patienten genom att visa att man finns där för 

denne, inte bara vid själva behandlingen utan genom hela vårdsituationen. Denna 

närvaro måste också innefatta information, eftersom det är en av de viktigaste 

grundstenarna i omvårdnadssituationen. Arnold och Boggs (2003, s. 117-118) tar 

upp begreppet caring som innefattar att sjuksköterskan identifierar patienters 

behov, förväntningar, tankar och funderingar runtomkring sin sjukdom. Eide och 

Eide (1997, s. 117) menar att man bör kunna individanpassa den information som 

man ger och har insikt i att man ibland kan behöva ge samma information flera 

gånger.  

 Acaray och Pinar (2005) fann i sitt resultat att patienter som hade ekonomisk 

trygghet skattade en högre livskvalitet än de som inte hade det. Detta kan jämföras 

med en studie av Niu och Li (2005) där man fann att patienter med tryggad 

arbetssituation upplevde mindre oro och stress över sin ekonomiska situation, 

vilket gjorde att de skattade en högre livskvalitet.  

 Utifrån dessa studier väcks tankar kring hur mycket av en individs 

självkänsla och oberoende som egentligen styrs av att man har en stabil ekonomi. 

Det är möjligt att ekonomi kan vara en orsak till hur man skattar upplevelsen av 

sin livskvalitet. En patient som har en tryggad ekonomi behöver inte oroa sig över 

att sjukdomen kan innebära en förlorad arbetsinkomst och kan därför skatta en 

högre livskvalitet än den som inte har det.    

 

Känslomässig påverkan på livskvaliteten  

 

I ett flertal studier i resultatet kan man se att patienten upplever känslor som ilska, 

sorg, depression och sårbarhet, vilka har sin grund i de begränsningar som 
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sjukdomen och dialysbehandlingen medför samt känslan av att vara beroende av 

vårdpersonalen (Drayer et al, 2006; Hagren, Pettersen, Severinson, Lützén & 

Clyne, 2005; White & Grenyer, 1999). Patienter som drabbas av en kronisk 

sjukdom genomgår en stor livsstilsförändring. Från att ha varit självständig och 

haft kontroll över sitt eget liv måste de nu förmå sig själva att acceptera att behöva 

ta emot hjälp av andra, de hamnar i en beroendesituation. Henriksen och Vetlesen 

(2001, s. 26) menar att sjukdom kan skapa en känsla av ovärdighet hos patienten 

eftersom denne blir beroende av vårdpersonal/närstående och detta minimerar 

patientens självständighet.  

 Två studier i resultatet belyser patientens positiva upplevelser av 

dialysbehandlingen. Patienterna ger där uttryck för att relationen till familj och 

vänner blir mer kärleksfull och byggd på respekt vilket enligt dem är nyckeln till 

livskvalitet (Al-Arabi, 2006; White & Grenyer). Med stöd av dessa studier inser vi 

att familj och vänner betyder mycket för individen när man är frisk, men är av 

ännu större vikt när man drabbas av sjukdom. Att ha någon som finns där när man 

är ledsen eller är redo att ge upp, som kan tala för patienten när denne inte orkar 

eller bara finns vid patientens sida visar att de bryr sig om denne. Detta kan vara 

det stöd som gör att patienten orkar leva med sjukdomen och förhöjer dess 

livskvalitet.  

 

Restriktioner i vardagen ger sämre livskvalitet  

  

Ett flertal studier i resultatet visar att patienter som genomgår dialysbehandling 

känner sig trött, utmattad och stressad och att de upplever att detta påverkar deras 

dagliga liv. I en studie av Hagren, Pettersen, Severinsson, Lützén och Clyne 

(2005) framkom att patienterna upplever att dialysbehandlingen begränsar dem i 

deras arbete och ger en negativ inverkan på deras relation med närstående.  

 

              ”I have five hours of it, so I’m the first to come and the last to 

       leave. We lie there for four hours. Then you start wrapping it 

               up, which means there is some action. But honestly, I have to  

       say that often that I come here, it seems more grey and dismal  

       each time. Actually even before I get here, you know. But when  

       you get here you do it anyway. Still, five hours is a long time.  
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      So I’ll leave home at around ten past six and get home again at 

      two, or half past two” (Hagren, Pettersen, Severinsson,  Lützén  

      & Clyne, 2005, s. 296).  

   

Med stöd av detta anser vi att som sjuksköterska är det viktigt att uppmärksamma 

dessa patienter och inte bara se till deras fysiologiska brister. Att man tänker på att 

inte bara ge en adekvat behandling, utan även skapar en bra relation så att man på 

ett tidigt stadium kan hjälpa patienterna att handskas med de känslor som de bär 

på.  

 En omvårdnadsteoretiker som la stor vikt vid kommunikation var Joyce 

Travelbee (1926-1973). Kommunikation ansåg Travelbee var en av tyngdstenarna 

vid omvårdnadsarbetet. Det är där man får kontakten med patienten och via det 

kan man uppnå målet med omvårdnadssituationen. I teorin tar hon upp att det 

finns en mening med livet och ibland behöver en del hjälp att hitta tron på den, 

även vid en allvarlig sjukdom. Hon anser att för att uppnå en god kommunikation 

krävs kunskap och självkännedom (Kirkevold, 2000, s. 130-138).    

 En intressant upptäckt är att i en studie utförd av Vasilieva (2006) fann man 

att hemodialyspatienterna i den här studien hade en bättre mental hälsa än 

hemodialyspatienter som man jämförde med från internationella mätningar. Detta 

får oss att fundera över ifall det finns några kulturella perspektiv eller skillnader i 

levnadsstandard som gör att dessa patienter skattar bättre mentalt välbefinnande. 

Denna studie visar trots allt att dessa patienter upplever samma fysiska besvär, så 

vad är det som bidrar till skillnaden? Det kan vi bara spekulera kring.     

 

Dialyspatienters upplevelse av livskvalitet  

 

Det finns många faktorer som har en negativ inverkan på livskvaliteten hos 

patienter som genomgår dialysbehandling. De patienter som behandlades med 

peritonealdialys kände sig mer självständiga, upplevde att de hade mer styrka och 

energi och skattade en högre livskvalitet än de som behandlades med hemodialys 

(Juergensen et al, 2006). Cleary och Drennan (2005) fann i sin studie att patienter 

med en välfungerande hemodialysbehandling upplevde ett bättre mentalt 

välbefinnande än de som inte var nöjd med sin behandling.   
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 Med stöd av resultatet som framkom i dessa studier anser vi att det förefaller 

mer logiskt att patienter som genomgår hemodialys känner sig mer bunden till 

dialysavdelningen och fasta tider. Därför anser vi att det skulle kunna innebära en 

möjlighet till bättre livskvalitet för dessa patienter om man kan få träning så att 

man kan genomföra sin dialys i hemmet. Genom att kunna utföra behandlingen i 

hemmet slipper patienten känna att denne förlorar tid på resor till och från 

avdelningen. Det borde också innebära att patienten får mer tid att umgås med 

anhöriga och att det skapar en större gemenskap i familjen om alla får vara 

delaktig i behandlingen. 

 

Slutsats    

I denna litteraturstudie har det framkommit att träning, information och stöd från 

vårdpersonalen är viktiga faktorer för att dialyspatienter ska uppleva en bra 

livskvalitet. Som sjuksköterskor måste vi se patienten som en individ och inte 

bara fokusera på behandlingen. Att etablera en bra relation är av yttersta vikt vid 

god omvårdnad och medför att patienten känner sig mer respekterad och har en 

del i sin behandling. Om man som sjuksköterska kan fånga upp patientens känslor 

av ilska och sorg och förstå de begränsningar som sjukdomen och behandlingen 

medför, så kan man hjälpa patienten att bearbeta detta och förhindra att de isolerar 

sig både från sociala nätverk och från omvärlden. Vi anser att det behövs mer 

forskning kring sjuksköterskans bemötande och patienternas behov av stöd för att 

höja upplevelsen av dessa individers livskvalitet.   
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Bilaga 1 

*Granskningsmall för kvalitativa artiklar. 

Artikel namn 

Syftet med studien 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

JA  �                     NEJ  �  

Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterierna för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

JA   �                     NEJ  �  

Var genomfördes undersökningen? 

Urval- finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

Vilka var inklusionskriterierna? 

Vilka var exklusionskriterierna?  

Hur många deltog i studien?  

Var det något bortfall?  

Vilken urvalsmetod användes? 

�   Strategiskt urval 

�   Slupmässigturval 

�   Systematiskturval 

�   Klusterurval 

�   Ej angivet 

Beskrivs undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant 

demografisk bakgrund). 

Är undersökningsgruppen lämplig? 

JA   �                     NEJ  �  
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Metod för datainsamling 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem, och i vilket sammanhang datainsamling 

skedde)? 

JA  �                     NEJ  �  

Beskriv fältarbetet: 

Beskriv metoden för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

Ange datainsamlingsmetod: 

�   Ostrukturerade intervjuer 

�   Halvstrukturerade intervjuer  

�   Fokusgrupper 

�   Observationer 

�   Video-/bandinspelning 

�   Skrivna texter eller teckningar 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

JA  �                     NEJ  �  

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  �  
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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 insamlad data (finns 

citat av originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda 

tolkningar)? 

JA  �                    NEJ  �  

Utvärdering 

Kan resultatet 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 (förutfattade meningar)? 

JA  �                    NEJ  �  

Finns risk för bias? 

JA  �                    NEJ  �  

Anges det i artikeln om den är etiskt granskad? 

JA  �                    NEJ  �  

Om Nej kan artikeln ändå uppfylla etiska principer? 

JA  �                    NEJ  �  

Vilka var huvudresultaten?              

Vilken slutsats drar författaren? 

Håller du med om slutsatserna? 

JA  �                    NEJ  �  

Om nej, varför inte? 

Ska artikeln inkluderas?           (*Enligt tolkning av Forsberg & Wengström, 2003)  
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Bilaga 2  

*Granskningsmall för kvantitativa artiklar   

Artikel namn 

Syftet med studien 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

JA  �                     NEJ  �  

Är designen lämplig utifrån syftet? 

JA  �                     NEJ  �  

Undersökningsgrupp 

Vilka är inklusionskriterierna?  

Vilka är exklusionskriterierna? 

Vilken urvalsmetod användes? 

�   Randomiserat urval 

�   Obundet slumpmässigt urval 

�   Kvoturval 

�   Klusterurval 

�   Konsekutivt urval  

�   Ej angivet 

Är undersökningsgruppen representativ? 

JA  �                     NEJ  �  

Var genomfördes undersökningen? 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 

Vilket antal inkluderades i experimentgrupp (EG) respektive kontrollgrupp (KG) 

EG =   KG = 

Var gruppstorleken adekvat?  

Interventionen  

Mål med interventionen? 
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Vad innehöll interventionen? 

Vem genomförde interventionen? 

Hur ofta gavs interventionen? 

Hur behandlades kontrollgruppen? 

Mätmetoder 

Vilka mätmetoder användes? 

Var reliabiliteten beräknad?  

JA  �                     NEJ  �  

Var validiteten diskuterad? 

JA  �                     NEJ  �  

Dataanalys 

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? 

JA  �                     NEJ  �  

Om nej, vilka skillnader finns? 

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  �  
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Värdering 

Kan resultaten generaliseras till annan population? 

JA  �                     NEJ  �  

Kan resultaten ha klinisk betydelse? 

JA  �                     NEJ  �  

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

Motivera varför eller varför inte! 

 

(*Enligt tolkning av Forsberg & Wengström, 2003)  
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Bilaga 3  

Tabell 2. Kvalitetsbedömning av artiklar 

 I = Hög  II = 
Medelhög  

III = Låg  

RCT Större välmonitorerad 
multicenter studie med adekvat 
beskrivning av protokoll, 
material och metoder inklusive 
behandlingsteknik. 
Patientmaterialet tillräckligt 
stort för att besvara 
frågeställningen. 

 
 
 

- 

Randomiserad studie med 
för få 
patienter och/eller för 
många 
delstudier, vilket ger 
otillräcklig statistisk styrka. 
Bristfälligt antal patienter, 
otillräckligt beskrivet eller 
stort bortfall. 

CCT Väldefinierad frågeställning, 
tillräckligt antal patienter och 
adekvata statistiska metoder. 

 
- 

Litet antal patienter, 
tveksamma statistiska 
metoder. 
 

DS Stort konsekutivt 
patientmaterial som är väl 
beskrivet och analyserat 
med adekvata statistiska 
metoder (t.ex. 
multivariatanalys, 
fallkontrollmetodik, 
etc). Lång uppföljning. 

 
 
- 

Begränsat patientmaterial 
otillräckligt beskrivet, 
alltför kort uppföljning 
eller inadekvata statistiska 
metoder. 
 

K  Studie med kvalitativ metod. 
Väldefinierad frågeställning, 
relevant urval samt väl 
beskriven undersökningsgrupp 
och kontext. Metod och analys 
väl beskriven och genomförd, 
resultatet är logiskt och 
begripligt, god 
kommunicerbarhet.  

 Dåligt/vagt formulerad 
frågeställning, 
undersökningsgrupp för 
liten/otillräckligt beskriven, 
metod/analys ej tillräckligt 
beskriven eller bristfällig 
resultatredovisning.  

  
Kvalitetsbedömning för RCT, CCT och DS enligt SBU (Berg, Dencker & 
Skärsäter, 1999, s. 39) 
Kvalitetsbedömning  för K enligt SBU (Hellzén, Johanson & Pejlert, 1999, s.49). 
 
 
 
 

 



  

Bilaga 4  

Tabell 3. Inkluderade artiklar   
 
Författare, 
År, Land  

Titel Studiens syfte Typ av 
studie  

Deltagare 
(bortfall)  

Metod/design Huvudresultat Kvalitet  

 
 
 

Acaray, A., 
& Pinar, R. 

(2005). 
Turkiet.  

 
 
 

Quality of life in 
Turkish 

haemodialysis 
patients.  

 
 

Att ta fram kunskap om 
livskvaliteten hos 

patienter som genomgår 
hemodialys och att 

utvärdera om 
demografiska och 

kliniska variabler har 
någon inverkan på denna. 

 
 

(DS) 
Deskriptiv   

 
 
 

100 
(0) 

 
 

Datainsamling med 
frågeformulär. 

Mätinstrument: SF-
36, PCS. 

Dataanalys: t-test, 
ANOVA, Pearsons 

product moment 
correlation. 

Ålder har ingen 
inverkan på 

livskvaliteten, men 
patienter med 

ekonomisk trygghet, 
som fått information 

och träning i sin 
behandling och som 
följde de medicinska 
ordinationer som de 

fått skattade en högre 
livskvalitet. 

 
 
 

Hög 

 
 
 

Ageborg, 
M., Allenius, 

B-L., & 
Cederfjäll, 
C. (2005). 
Sverige.  

 
 
 

Quality of life, 
self-care ability, 

and sense of 
coherence in 
hemodialysis 

patients: a 
comparitive 

study  

Att undersöka huruvida 
det finns några skillnader 
i hur dialyspatienter ser 

på sin livskvalitet, 
förmåga till egenvård och 

känsla av sammanhang 
när de endera dialyserar 

sig själva i hemmet, 
dialyserar sig själva på 

avdelningen eller 
dialyseras av en 
sjuksköterska på 

avdelningen. 

 
 

(CCT) 
Kliniskt 

kontrollerad 
studie   

 
 
 

19 
(0) 

 
Datainsamling med 
frågeformulär som 
delades ut vid ett 

behandlingstillfälle.  
Mätinstrument: SF-

36, ASA-scale, 
SOC. Dataanalys: 

medelvärdet av 
resultaten räknades 
ut med Statview 5,0 

®. 

 
 
 

Patienterna som 
dialyserades sig 
själva i hemmet 

upplevde att de hade 
bättre livskvalitet än 

de andra två 
grupperna.  

 
 
 

Medelhög  

 



  

 
Författare, 
År, Land  

Titel Studiens syfte Typ av studie  Deltagare 
(bortfall)  

Metod/design Huvudresultat Kvalitet  

 
 
 

Al-Arabi, S. 
(2006). USA.  

 
 

Quality of life: 
subjective 

descriptions of 
challenges to 
patients with 

end-stage renal 
disease. 

 
 

Att beskriva hur 
personer med 

livshotande njursjukdom 
upplever och hanterar 

livskvaliteten i sitt 
dagliga liv. 

 
 

(K) 
Kvalitativ 

 

 
 

80 
(0) 

Datainsamling 
genom utskrift av 
bandade intervjuer 
som analyserades 
och kodades efter 

innehåll och därefter 
tolkades. 

Mätinstrument: 
Semistrukturerade 

intervjuer. 
Dataanalys: 

Innehållsanalys.  

 
Genom intervjuerna 

kom författarna 
fram till tre 

huvudteman som 
hade inverkan på 

livskvaliteten: 
”restriktioner på 

livet”, ”att hålla sig 
vid liv” och ”att må 

bra”.    

 
 

Hög  

 
 
 
 

Cleary, J., & 
Drennan, J. 

(2005). 
Irland.  

 
 
 
 

Quality of life of 
patients on 

haemodialysis 
for end-stage 
renal disease.  

Att undersöka 
livskvaliteten hos 

patienter som genomgår 
hemodialys, jämföra 
livskvaliteten mellan 

undersökningsgruppen 
och övriga populationen 

och identifiera 
skillnaderna i 

livskvalitet mellan 
människor som får olika 

njursviktsbehandling.  

 
 
 

(CCT) 
Kliniskt 

kontrollerad 
studie   

 
 
 
 

97 
(0) 

 
 

Datainsamling med 
frågeformulär. 

Mätinstrument: SF-
36, PCS, MCS. 

Dataanalys: 
Kolmogorov-

Smirnov statistic, 
Chi-square test, 
Student t-test. 

 
 

Patienter som 
genomgår 

hemodialys har en 
sämre livskvalitet än 

övrig population 
både fysiskt och 

psykiskt.  

 
 
 
 

Medelhög  

 
 
 
 



  

 
Författare, 
År, Land  

Titel Studiens syfte Typ av studie  Deltagare 
(bortfall)  

Metod/design Huvudresultat Kvalitet  

Drayer, R.A., 
Piraino, B., 

Reynolds III, 
C.F., Houck, 

P.R., 
Mazumdar, 

S., 
Bernardini, 
J., Shear, 
M.K., & 
Rollman, 

B.L. (2006). 
USA.  

 
 
 

Characteristics of 
depression in 
hemodialysis 

patients: 
symptoms, 

quality of life 
and mortatility 

risk.  

 
 
 

Att undersöka graden av 
depression hos 

hemodialyspatienter 
samt mäta den 
hälsorelaterade 
livskvaliteten.  

 
 
 

(DS) 
Deskriptiv  

 
 
 

62 
(0) 

 
Datainsamling med 
frågeformulär som 
fylldes i under en 

intervju med 
författarna. 

Mätinstrument: 
PRIME-MD, PHQ-
9, BDI, KDQOL-

SF, CCI. 
Dataanalys: t-test, 

Chi-square test, Cox 
regression. 

 
Deprimerade 

patienter upplevde 
att de hade en sämre 
livskvalitet än icke 

deprimerade 
patienter på område 

såsom 
njurrelaterade 

symtom, livsstil och 
kvaliteten på den 

sociala 
interaktionen.  

 
 
 

Medelhög  

 
 
 

Guerini 
Rocco, D., 

Mercieri, A., 
& Yavuzer, 
G. (2006). 

Italien.  

 
 
 

Multidimensiona
l health-status 
assessment of 

chronic 
hemodialysis 
patients : the 

impact on quality 
of life.  

Att bedöma 
hälsostatusen hos 

patienter som genomgår 
hemodialys och att 

fastställa försämringar i 
kroppsfunktioner och 

strukturer, 
begränsningar i aktivitet, 
restriktioner vad gäller 

deltagande och 
hälsorelaterad 

livskvalitet för att få en 
bättre insikt i vilka 

rehabiliteringsmöjlighet
er som behövs.  

 
 
 

(DS) 
Deskriptiv  

 
 
 

35 
(0) 

 
 
 

Datainsamling med 
frågeformulär och 

funktionstest. 
Mätinstrument: 

Tinetti’s test, VAS, 
FIM, SF-36. 

Dataanalys: Mann-
Whitney-U test.  

 
 

Patienter med 
hemodialys 

upplever en sämre 
livskvalitet än 

övriga populationen. 
Man kan också se 
att livskvaliteten 
försämras med 

åldern.  

 
 
 

Medelhög  

 



  

 
Författare, 
År, Land  

Titel Studiens syfte Typ av studie  Deltagare 
(bortfall)  

Metod/design Huvudresultat Kvalitet  

 
 
 
 

Hagren, B., 
Pettersen, I-

M., 
Severinsson, 
E., Lützen, 

K., & Clyne, 
N. (2001). 
Sverige.  

 
 
 
 

The 
haemodialysis 
machine as a 

lifeline: 
experiences of 
suffering from 
end-stage renal 

disease.  

 
 
 
 

Att beskriva patienternas 
upplevelse av att leva 

med en terminal 
njursjukdom.  

 
 
 
 

(K) 
Kvalitativ  

 

 
 
 
 

15 
(0) 

 
Datainsamling 

genom utskrift av 
bandade intervjuer 
som analyserades 
och kodades efter 

innehåll och därefter 
tolkades. 

Mätinstrument: 
Intervjuer.  

Dataanalys: 
Innehållsanalys.  

 

Att patienternas 
livskvalitet påverkas 

negativt av att 
dialysbehandlingen 
gör dem beroende 
av vårdgivaren och 
att de därigenom 

upplever en förlust 
av frihet, samtidigt 
som den påverkas 
positivt av att de 

fick tid att reflektera 
över sina liv och 

tillgodogöra sig en 
känsla av  autonomi.   

 
 

 
 
 

Hög 

 
 
 

Hagren, B., 
Pettersen, I-

M., 
Severinsson, 
E., Lützen, 

K., & Clyne, 
N. (2005). 
Sverige.  

 
 
 

Maintenance 
haemodialysis 

patients’ 
experiences of 

their life 
situation.  

 
 
 

Att undersöka hur 
patienter som lider av 
kronisk njursvikt och 
genomgår hemodialys 

upplever sin 
livssituation.  

 
 
 

(K) 
Kvalitativ  

 

 
 
 

41 
(0)  

 
Datainsamling 

genom utskrift av 
bandade intervjuer 
som analyserades 
och kodades efter 

innehåll och därefter 
tolkades. 

Mätinstrument: 
Intervjuer. 

Dataanalys: 
Innehållsanalys. 

Livskvaliteten 
påverkas negativt av 
att patienterna inte 
finner tid för sitt 
eget liv eftersom 

behandlingen är så 
tidsomfattande, att 
deras liv begränsas 
och en känsla av att 

de inte kan 
kommunicera med 

sin läkare. 

 
 
 

Hög  

 



  

 
Författare, 
År, Land  

Titel Studiens syfte Typ av studie  Deltagare 
(bortfall)  

Metod/design Huvudresultat Kvalitet  

 
 

Juergensen, 
E., Wuerth, 

D., 
Finkelstein, 

S.H., 
Juergensen, 
P.H., Bekui, 

A., & 
Finkelstein, 
F.O. (2006). 

USA.   

 
 

Hemodialysis 
and peritoneal 

dialysis: patients’ 
assessment of 

their satisfaction 
with therapy and 
impact of therapy 

on their lives.  

 
 

Att undersöka hur 
tillfredställda patienterna 
var med hemodialys och 
peritoneal dialys och hur 
tillfredställda de var med 

sina liv.  

 
 

(DS)  
Deskriptiv  

 
 

146 
(0) 

Datainsamling med 
frågeformulär som 

delades ut i 
samband med 

dialysbehandlingen. 
Mätinstrument: CCI 

och ett 
frågeformulär 

speciellt utformat av 
en kommitté för den 

här studien. 
Dataanalys: two-

sided t-test, Pearson 
correlation.  

 
 

På det stora hela så 
upplever patienter 

som genomgår 
peritonealdialys att 

de har bättre 
livskvalitet än 
patienter som 

genomgår 
hemodialys.  

 
 

Medelhög  

 
 
 

Lindqvist, R., 
& Sjödén, P-

O. (1998).  
Sverige  

 
Coping strategies 

and quality of 
life among 
patients on 
continuous 
ambulatory 
peritoneal 

dialysis (CAPD). 

 
 
 

Att beskriva CAPD-
patienters 

copingstrategier och 
livskvalitet. 

 
 
 

(DS) 
Deskriptiv   

 
 
 

26  
(4)  

Datainsamling med 
frågeformulär som 
fylldes i under 45 
minuters, enskilda 

intervjuer. 
Mätinstrument: 

VAS, JCS, SWED-
QUAL. Dataanalys: 

Student’s t-test, 
Pearson 

correlations.     

CAPD-patienter har 
lägre hälsorelaterad 

livskvalitet än 
individer i samma 

åldersgrupp från den 
generella 

populationen enligt 
mätning med 

SWED-QUAL. 

 
 
 
Medelhög  



  

 
Författare, 
År, Land  

Titel Studiens syfte Typ av studie  Deltagare 
(bortfall)  

Metod/design Huvudresultat Kvalitet  

 
 
 
 

Lee, B-O., 
Lin, C-C., 
Chaboyer, 

W., Chiang, 
C-L., & 

Hung, C-C. 
(2007). 
Taiwan. 

 
 
 
 

The fatigue 
experience of 
haemodialysis 

patients in 
Taiwan. 

 
 
 
 

Att belysa utmattning så 
som den upplevs av 

patienter som genomgår 
regelbunden 
hemodialys.  

 
 
 
 

(K) 
Kvalitativ 

 

 
 
 
 

14 
(0) 

Datainsamling 
genom enskilda 
intervjuer med 

patienterna på ca 
40-60 minuter. 
Uppföljnings-
intervjuer med 

deltagarna 
genomfördes en 
eller två gånger. 

Intervjuerna 
bandades och skrevs 
sedan ut för analys. 

Mätinstrument: 
Semistrukturerade 

intervjuer. 
Dataanalys: 

Innehållsanalys.  

Patienterna 
upplevde en 
vanemässig 
utmattning, 

besvärades av 
fysiska symtom som 

gjorde dem 
utmattade, led av 
sömnstörningar, 

upplevde en avsky 
för den långvariga 

behandlingen, 
kognitiv förlust och 
medveten isolering 
vilket tillsammans 

bidrog till en 
negativ påverkan på 

livskvaliteten.  

 
 
 
 

Medelhög  

 
 
 

Niu, S-F., & 
Li, I-C. 
(2005). 
Taiwan.  

 
 
 

Quality of life of 
patients having 

renal 
replacement 

therapy.  

 
 
 

Att beskriva och jämföra 
livskvaliteten hos 

patienter som genomgår 
olika typer av dialys 

eller har blivit 
njurtransplanterad. 

 
 
 

(CCT) 
Kliniskt 

kontrollerad 
studie   

 
 
 

240 
(0) 

Datainsamling med 
frågeformulär 

mellan 1 mars och 
15 maj 2002. 

Mätinstrument: 
WHOQOL-BREF-

TAIWAN. 
Dataanalys: 

Scheffe’s test, 
ANOVA, Chi-

square test. 

Patienter som 
genomgår 

hemodialys eller 
peritonealdialys har 
sämre livskvalitet än 
njurtransplanterade 
patienter eftersom 
de har svårare att 

återskapa ett 
”normalt” liv medan 

behandling pågår. 

 
 
 
Medelhög  



  

Författare, 
År, Land  

Titel Studiens syfte Typ av studie  Deltagare 
(bortfall)  

Metod/design Huvudresultat Kvalitet  

 
 
 
 
 

Tsay, S-L., 
Lee, y-C., & 

Lee, Y-C. 
(2005). 
Taiwan.  

 
 
 
 
 

Effects of an 
adaption training 
programme for 
patients with 

end-stage renal 
disease.  

 
 
 
 
 

Att undersöka hur 
effektiviteten av ett 

anpassat 
träningsprogram för 

dialyspatienter, och hur 
det hjälper dem att 

handskas med 
sjukdomsrelaterad 

stress, depression och 
förbättrar deras 

livskvalitet. 

 
 
 
 
 

(RCT) 
Randomiserad 
Kontrollerad 

studie  

 
 
 
 
 

57  
(9) 

Datainsamling 
genom 

frågeformulär vars 
syfte var att 

utvärdera resultatet 
av interventionen 

(speciellt utformade 
träningsprogram för 
experimentgruppen 

och ordinarie 
omvårdnad för 

kontrollgruppen). 
Data samlades in 
vid starten och 

under de tre 
följande månaderna. 

Mätinstrument: 
HSS, BDI, MOS 

SF-36, PCS, MCS. 
Dataanalys: Paired 

sample t-test, 
ANCOVA.  

 
 
 
 
 

Livskvaliteten 
förbättras för 

patienter som får 
kunskap och support 
av kunnig personal 
vilket leder till att 

depression och 
stress reduceras.  

 
 
 
 
 

Medelhög  



  

 
Författare, 
År, Land  

Titel Studiens syfte Typ av studie  Deltagare 
(bortfall)  

Metod/design Huvudresultat Kvalitet  

 
 
 
 

Vasilieva, 
I.A. (2006). 
Ryssland.  

 
 
 
 

Quality of life in 
chronic 

hemodialysis 
patients in 

Russia.  

 
 

Att jämföra 
hälsorelaterad 

livskvalitet hos ryska 
hemodialyspatienter 

med den övriga 
populationen och 

internationell data för att 
fastställa avgörande 

faktorer som påverkar 
denna. 

 
 
 
 

(CCT) 
Kliniskt 

kontrollerad 
studie   

 
 

 
 
 
 

1047 
(0) 

Datainsamling med 
frågeformulär under 

perioden 1997-
2004, samt 

jämförelse med 
resultat från en 
tidigare utförd 

studie. 
Mätinstrument: SF-

36, SDS, STAI, 
Level of Neurotic 
Asthenia Scale. 

Dataanalys: 
Medelvärde och 

standardavvikelse 
togs fram med SPSS 

11,0.  

 
 
 
 

Hemodialys-
patienter skattade 

lägre hälsorelaterad 
livskvalitet än den 

övriga ryska 
populationen och 

mådde mer psykiskt 
dåligt. 

 
 
 
 

Medelhög  



  

 
Författare, 
År, Land  

Titel Studiens syfte Typ av studie  Deltagare 
(bortfall)  

Metod/design Huvudresultat Kvalitet  

 
 
 
 

White, Y., & 
Grenyer, 
B.F.S. 
(1999). 

Australien.  

 
 
 
 

The 
biopsychosocial 
impact of end-

stage renal 
disease: the 

experience of 
dialysis patients 

and their partners  

 
 
 
 

Att undersöka den 
psykosociala påverkan 

som dialys har på 
patienten och dess 

partner.  

 
 
 
 

(K) 
Kvalitativ 

   
 

 
 
 
 

44 
(0) 

 
 
 
 

Öppna frågor i 
intervjuer om ca 30 

minuter. Dessa 
analyseras, kodas, 
klassificeras och 

indelas i kategorier 
och teman och 

tolkas. 
Mätinstrument: 

Intervjuer. 
Dataanalys: 

Innehållsanalys.    

Dialys-
behandlingen 

innebar en stor 
livsomställning för 

patienterna och 
innebar en negativ 

påverkan på 
livskvaliteten 

eftersom de inte 
längre kunde jobba 

eller resa som 
vanligt och de 

kände sig därmed 
arg, ledsen och 

deprimerad. 
Patienternas 
livskvalitet 

påverkades positivt 
av att de kände att 
kärleken till deras 
partner stärktes.  

 
 
 
 

Medelhög  



  

Bilaga 5 
 
Tabell 4. Exkluderade artiklar  

 
Författare, År, 
Land  

Titel  Studiens syfte  Typ av studie  Deltagare 
(bortfall)   

Uteslutningsorsak  Kvalitet  

 
Salvalaggio, G., 

Kelly, L., & Minore, 
B. (2003). Canada.  

Perspectives on 
health: experiences of 
First Nation dialysis 

patients relocated 
from remote 

communities for 
treatment 

Att undersöka upplevelsen 
av hälsa och ohälsa hos 
urbefolkningen i Canada 

som genomgår 
dialysbehandling. 

 
 

(K) 
Kvalitativ  

 

 
 

12 
(0) 

 
Tveksamt om 

resultatet motsvarar 
hypotesen  

 
Medelhög 

 
 

Munikrishnappa, D. 
(2007). USA.  

 
Chronic kidney 

disease (CKD) in the 
elderly – a 

geriatrician’s 
perspective.  

Att belysa hur man kan 
förhindra komplikationer 

och förbättra livskvaliteten 
hos patienter som 
genomgår dialys.  

 
 
Litteraturstudie 

 
_ 

 
 

Inte en vetenskaplig 
artikel utan en 
litteraturstudie.  

 
 

Medelhög 

 
Lindqvist, R., 

Carlsson, M., & 
Sjödén, P-O. (1998). 

Sverige.  

Coping strategies and 
quality of life among 

patients on 
hemodialysis and 

continuous 
ambulatory peritoneal 

dialysis.  

Att studera hur 
copingstrategier och 
livskvalitet skiljer sig 
mellan patienter som 

genomgår hemodialys och 
peritonealdialys.  

 
 

(CCT) 
Kliniskt 

kontrollerad 
studie  

 
  

 
 

56 
(0) 

 
 

Svårtolkat resultat, 
tveksamt om resultatet 
motsvarar hypotesen 

 
 
 

Låg  

 



  

Bilaga 5 
 
Tabell 4 Fortsättning exkluderade artiklar. 
 
Författare, År, 
Land  

Titel  Studiens syfte  Typ av studie  Deltagare 
(bortfall)   

Uteslutningsorsak  Kvalitet  

Zhang, A-H., 
Cheng, L-T., 

Zhu, N., Sun, L-
H., & Wang, T. 
(2007). Kina. 

Comparison of quality 
of life and causes of 

hospitalization between 
hemodialysis and 
peritoneal dialysis 
patients in China.  

Att jämföra livskvaliteten 
och anledningar till 
sjukdomsvistelse för 

patienter med hemodialys 
och peritonealdialys i Kina.  

 
(CCT) 

Kliniskt 
kontrollerad 

studie   
 

 
 

1062 
(0) 

 
Oklar metodbeskrivning 
och svårtolkat resultat.  

 
 

Låg  

 
Braun Curtin, R., 
Johnson, H.K., & 

Schatell, D. 
(2004). USA.  

 
The peritoneal dialysis 

experience: insights 
from long-term patients.  

Att undersöka och 
identifiera karakteristiska 

attityder, uppfattningar och 
beteenden bland patienter 

som genomgår 
peritonealdialys.  

 
(DS) 

Deskriptiv  
 

 
18 
(0) 

 

 
Framgår ej tydligt vad 

som är syftet med 
studien, oklar 

metodbeskrivning och 
svårtolkat resultat.   

 
Låg  

 


