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Abstrakt 
 
Bakgrund: Patienter inom dialysvård fick lite information om påverkan på sexualitet och 
samliv som en komplikation av njurarnas bristande funktion.  
Sexualitet och samliv påverkade individen och dennes livslust i stor utsträckning.  
Syfte: Syftet var att belysa dialyspatienters sexuella dysfunktion (SD), prevalens, symtom, 
orsak och bidragande faktorer. Vi ville belysa SD:s påverkan på det psykiska måendet samt i 
vilken mån patienter sökte och fick behandling. 
Metod: Vi använde oss av kvantitativa artiklar från Pubmeds databas. Artiklarna kvalitets-
bedömdes, bearbetades utifrån syfte och frågeställningar som sedan sammanställdes i 
resultatet. Urval ur aktuell litteratur gjordes med inriktning mot njursjukvård i syfte att hitta 
basfakta om hur njursjukdomar yttrade sig i kroppen.   
Resultat: Prevalensen var hög hos dialyspatienter av SD och sänkt psykiskt mående. 
Diskussion: Det fanns bevis på att få dialyspatienter med SD delgav sina problem för sin 
läkare. Medicinsk personal prioriterade inte SD och ansåg att det var på patientens eget ansvar 
att ta upp. Det saknades rutiner för att tidigt upptäcka SD och genom det kunna höja 
patientens livskvalitet och förebygga psykiska problem.  
Slutsats: Om patienten fick adekvat information och kunskap om sin SD så kunde behandling 
sättas in, patientens livskvalitet höjas och depressiva symtom förhindras. 
 
Nyckelord: Impotens, livskvalitet, läkemedelsbehandling, njursjukvård, omvårdnad, 
sexualdrift.   
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INLEDNING 
Denna C-uppsats handlar om hur dialyspatienters livssituation kan se ut med fokus på deras 

sexuella dysfunktion (SD). Vi valde detta ämne för att det handlar om vikten av omsorgsfull 

omvårdnad för en på många sätt utsatt patientgrupp. I ett historiskt perspektiv så är en av 

sjuksköterskans främsta uppgifter att lindra mänskligt lidande. Lidande kan vara 

sjukdomslidande, vårdlidande eller livslidande (Eriksson, 1994 s.82-83). Vi ville undersöka i 

vilken utsträckning medicinsk personal fångade upp patienter med SD och delgav dem 

information och behandling av SD.  

Vi fick efter ett studiebesök på en njurmottagning veta hur information ges övergripande till 

patienter som ska påbörja dialysbehandling. I den informationspärm som patienterna får står 

det förhållandevis lite om den sexuella hälsan och funktionen, den som till stor del påverkas 

vid njursjukdom. Det blev en inledande del i vårt arbete eftersom ämnet inte belyses i så stor 

omfattning om inte patienten själv tar upp det. 

 

BAKGRUND 

När njurarna sviktar   

Njurarna tillsammans med urinledare, urinblåsa och urinrör är en del i kroppens utsöndrings-

apparat (bilaga1). Justeringarna som njuren gör har stor betydelse för kroppens homeostas . 

Njurarna reglerar vätskebalansen genom att i Henles slynga justera kroppens nivåer av salter, 

vatten och vätejoner (se bild bilaga 2). Med urinen skall slaggprodukter ut. En annan uppgift 

njurarna har är att reglera blodtrycket genom att utsöndra enzymet renin, som har en viktig 

funktion när det gäller att reglera blodtrycket. Njurarna tillverkar också hormonet erytropoetin 

som är viktigt för blodbildningen (Aurell & Samuelsson, 2008, s. 272 ). 

 

De vanligaste sjukdomarna som drabbar njurarna och leder till kronisk njursvikt är; 

diabetesnefropati, glomerulusnefrit, polycystiska njurar eller nefroskleros.  

Diabetesnefropati, är den vanligaste orsaken till terminal1 njursvikt som är en 

långtidskomplikation av typ 1 och typ 2 diabetes. Högt blodsocker ger kärlskador och därför 

blir det en liknande bild som vid nefroskleros med minskad genomblödning och försämrad 

njurfunktion (Aurell & Samuelsson, 2008, s.107, 110). 

                                                 
1 Terminal (sista stadiet av njursvikt, livshotande) 
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 Glomerulusnefrit är den vanligaste varianten av inflammatorisk njursjukdom. Den kan 

variera mellan ganska ofarlig som kan ge en akut övergående njursvikt, till ett livshotande 

tillstånd med kronisk njursvikt som följd (Aurell & Samuelsson, 2008, s.81-82).  

Polycystiska njursjukdomar finns i ett 10-tal varianter och är en ärftlig eller medfödd sjukdom 

vilka utgör ca 13 % av svensk uremivård idag. Många människor bär på dessa anlag men inte 

alla blir sjuka. Sjukdomsbilden är en långsamt växande cystisk utvidgning (blåsbildning) som 

ger tryckatrofi2 av njurvävnaden, detta gör att parenkymet3 förstörs och njurfunktionen avtar 

(Aurell & Samuelsson, 2008, s.150-153). 

Nefroskleros är njurskrumpning till följd av njurischemi. Ischemin uppstår när genom-

blödningen i de små eller stora blodkärlen i njuren är störd (Aurell & Samuelsson, 2008, 

s139-140). 

 

En del av ovanstående sjukdomar kommer smygande och patienten får gradvis försämrad 

njurfunktion utan att vara riktigt medveten om vad som händer. När endast en tredjedel av 

njurens funktion finns kvar får patienten sina första symtom av njursvikten och dialys-

behandling måste påbörjas (Barany & Stattin, 2007, s. 381). 

 

Patienter som hamnar inom njurmedicinsk vård bör skötas av ett njurspecialistteam där läkare, 

sjuksköterskor, kurator, dietist och sjukgymnast ingår. Det viktigaste vid omvårdnad av 

njursviktspatienter är att minska framskridandet av njursvikt och komplikationer, förebygga 

och lindra de uremiska symtomen samt förbereda patienter inför dialysbehandling. 

Sjuksköterskan har samordnande och planerande uppgifter och skall bistå patienter och 

anhöriga med kontinuerlig information, undervisning och stöd (Nyberg & Jönsson, 2004, 

s.151-152). 

 

Dialys är en livslång behandling vid kronisk njursvikt om den sjuke inte blir transplanterad. 

Väntetiden för att få en ny njure är för närvarande 2 år. Utan dialysbehandling leder sjuk-

domen till urinförgiftning och det leder till döden ( Barany & Stattin, 2007, s. 379). 

I Sverige idag behandlas 3500 personer med dialysvård, antalet ökar med ca 6-8% varje år 

(URL1). För den som blir njursjuk och måste behandlas med dialys så ändras livet snabbt 

inom kort tid.  Från att ha varit symtomfri, fullt arbetande med fritt förfogande över sin tid, till 

att få mat och vätskerestriktioner, läkemedel i mängd och bunden till dialysmaskinen 

                                                 
2 Tryckatrofi (förtvining av njurvävnad pga tryck) 
3 Parenkym (den organspecifika vävnaden) 
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återkommande varje vecka, så blir livet sig aldrig mer likt igen. Att vara tvungen att 

behandlas med dialys betyder 3-5 timmar långa sessioner på dialysenheten 3-5 ggr i veckan, 

vilket innebär att patienten inte kan arbeta som förut. En bedövande trötthet före och efter 

dialysen, fysiska symtom såsom uremilukt, kroppsliga smärtor, ödem och klåda påverkar inte 

bara den egna personen utan även samlivet med den närmaste familjen och det egna livet. 

Vetskapen att inte kunna avstå från dialys, då sjukdomen utan tvekan leder till döden ger den 

sjuka människan inget val. Dialysmaskinen är den sjukes livlina samtidigt som den äter upp 

en stor del av den sjukes tid (Hagren, Pettersen, Severinsson, Lützén & Clyne, 2000).  
 

När patienten behandlas med dialys innebär det att på konstgjort sätt rena blodet från 

slaggprodukter, salter och överskottsvätska. Det finns två sätt att få dialys på, det ena är 

hemodialys (HD) och det andra är peritoenaldialys (PD), (URL 1), (bilaga 3).  

Det vanligaste sättet att få dialys på är HD som innebär att blodet via ett blodkärl får passera 

genom ett särskilt filter som gör att överskottet av slaggprodukter, salter och vätska avskiljs.  

Det andra sättet är PD som innebär att bukhålan fylls med cirka 2 liter dialysvätska via en 

kateter som är inopererad i bukhinnan och får fungera som dialysmembran. Vätskan byts 4-5 

gånger dagligen och vanligtvis sköter patienten detta själv vilket sätter vissa krav på 

patienten. PD går även att sköta nattetid med hjälp av en maskin som sköter vätskeutbytet 

automatiskt för att slippa denna procedur dagtid, APD4, (URL 1). 
 

Sexuell dysfunktion (SD) har visat sig vara vanligt förekommande hos patienter i dialys. 

Depressioner och försämrad livskvalitet är också tillstånd som kommer med den allvarliga 

och livshotande sjukdom som njursjukdom innebär ( Iacovides, Fountoulakis, Balaskas, 

Manika, Markopoulo, Kaprinis & Tourkantonis, 2002). Patientens sociala stöd, hantering av 

sin sjukdom och samverkan med sjukvårdspersonal har påverkan på dennes grad av 

depression och livskvalitet (Lew & Piarainot, 2005). 

I Hälso- och sjukvårdslagen 2b§ kan man läsa att patienten skall ges individuellt anpassad 

information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för undersökning, vård och behandling 

som finns (SFS 1982:763). 

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sexuell dysfunktion hos patienter i dialys-

behandling.  

                                                 
4 APD (automatiserad peritoneladialys, maskinellt byte av dialysvätska under nattetid)  
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Frågeställningar: Hur är prevalensen av SD? Vad är orsaken och bidragande faktorer till 

sexuell dysfunktion? Hur yttrar sig SD för män och kvinnor? Hur påverkar SD det psykiska 

måendet? I vilken omfattning söker och får patienterna information om SD? 

 

METOD 
Litteratursökning och urval 

Denna C-uppsats är gjord som en litteraturöversikt vilket innebär att metodiskt söka reda på 

litteratur inom ett valt område. Därefter granskas det kritiskt och sammanställs för att skapa 

en överblick över ämnesområdet. Kvalitativa och kvantitativa artiklar söktes i databaserna; 

Pubmed, Social Sciences Citation Index, och Cochrane.   

Sökord: Caring, dialysis, erectile, experience, life experiences, quality of life, nursing, sexual 

dysfunction, sexuality. Avgränsningarna var: english, humans, journal article, links to free full 

text, abstract, adults, age 45-64, 45+ eller 65+. Se tabell 1. 

Vi valde sökord utifrån syftet som rörde sexuell dysfunktion och sänkt psykiskt mående. 

Sökningarna har skett vid två tillfällen. Det första urvalet har gjorts utifrån titel och de andra 

efter genomlästa abstrakt. Artiklar har valts utifrån sökord som passat syftet. 

 
Tabell 1. Översikt av databassökningar gjorda 091124—100124. 
 
Datum   
 

Databas Sökord Av- 
gränsningar 

Antal  
träffar 

För- 
kastade 

Valda artiklar, År 

091202 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubmed 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dialysis, 
sexual 
dys-
function 
 
 
 
 
 
 

45-64 år, links 
to full text, 
humans, 
English 
 
 
 
 
 
 

76 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* 41 
** 26 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 st 
Arslan, Aslan, Cifil, Cavdar, Celebi, Gamsari 
och Esen (2002) 
Basok, Atsu, Rifaioglu, Kantarci, Yildrim och 
Toduc (2009) 
Kettas, F. Cayan, Akbay, Kiykim och S. 
Cayan (2008) 
Krishnan, Izatt, Bargman och Oreopoulos 
(2003)  
Lew-Storowicz och Gellert (2009) 
Lai, Wang, Hung, Peng, Lien, M-S Wu, 
Chang, Chiang, C-S Yang, Shiah, Lu,C-
CYang, Chuang, K-J Wu, Tsai och Chen 
(2007) 
Messina, Claro, Nardozza, Andrade, Ortiz och 
Srougi (2007)  
Peng, C-K Chiang, Hung, S-S Chiang, Lu, C-
S Yang, Wu, C-C Yang, Lin, Chang, Tsai och 
Chen (2007) 
Steele, Wuerth, Finkelstein och Juergensen 
(1996) 
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100124 
 
 
 

Pubmed 
 
 
 

Dialysis, 
problems, 
sexual 
dys-
function 

English, 
humans, 45-
64, links to 
free full text 
 

2 
 
 
 

*1 
 
 
 

1 st 
Bailie, Elder, Mason, Asano, Cruz, Fukuhara, 
Lopes,  Mapes,  Mendelssohn,  Bommer och 
Young (2007) 
 

      = 10 st 
 
* Antal förkastade artiklar efter läsning av titel 
** Antal förkastade efter läsning av abstrakt 
 

Inklusionskriterier var artiklar om sexuell dysfunktion hos patienter i hemodialys eller 

peritonealdialys samt att de var tillgängliga i full text. 

Exkluderade är de artiklar som har handlat om fertilitet, predialys, transplantationer och 

artiklar som varit inriktade enbart på läkemedelsbehandlingar. De artiklar som inte har 

uppfyllt etiska regler har också blivit exkluderade.  

 

Etiska överväganden 

I rapporten har endast etiskt granskade artiklar använts. I de artiklar där etiska aspekter inte är 

angivna har tidskriftens etiska regler fått anses som giltiga. 

Eftersom detta är en litteraturöversikt och vi baserat den på tidigare gjord forskning anses 

ingen ny etisk granskning behöva göras (Forsberg & Wengström, 2003, s.144). 

 

Värdering av vetenskaplig kvalitet 

Kvalitetsvärdering är utfört på de artiklar som sedan gått vidare enligt Carlsson och Eimans 

mall (2003), (bilaga 4) för kvantitativ metod, den har skett gemensamt och under diskussioner 

för att kunna hålla en konsekvent linje.  

Värderingen har utförts av olika delar i artikeln. De olika delarna har varit abstrakt, syfte, 

metod, etiska aspekter, resultat, diskussion samt överrensstämmelse med resultatet. Under 

varje rubrik fanns underrubriker där innehållet bedömdes. Poängsättningen var 0-3 poäng på 

varje punkt och maximal poäng var 41p. Utifrån det har olika grader av klassificering kunnat 

göras där grad 1 motsvarade 80 % av poängen, grad 2 motsvarade 70 % och grad 3 

motsvarade 60 % (bilaga 4). I resultatet ingår 10 kvantitativa artiklar, se tabell 2. 
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Tabell 2: Inkluderade studier  

Författare 
År 
Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare/ 
Bortfall 

Analys- 
metod  
 

Huvud 
resultat 

Kvalitet 

Arslan et al. 
(2002) 
Turkiet. 

Utvärdera 
frekvensen och 
svårighetsgraden av 
SD hos HD 
patienter. 

Kvantitativ 
Tvärsnittstudie 
 

 206 tillfrågade 
187 deltagare 

T-test & Chi-2 
test 

Prevalensen för SD hos HD 
patienter var 80,7%. Ålder 
påverkar SD negativt. Endast 
16 patienter frågade läkare 
om råd.  

Grad II 

Bailie et al. 
(2007) 
Multicenter 
 

Finna ett samband 
mellan SD och 
läkemedel. 

Kvantitativ 
Prospektiv 
observationsstudie 
Multicenterstudie 

16237 Anges ej i 
artikel 

Det finns samband mellan 
vissa läkemedel och förvärrad 
SD 

Grad 1I 
 

Basok et al. 
(2009) 
Turkiet 

Jämföra SD & 
livskvalitet vid 
dialys  

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 
 

45 deltagare, 20 
deltagare i 
kontrollgrupp 

 

Chi-2 test 
Mann-Whitney 
U test 
Kruskal Wallis 
Dunns metod  
Pearsons 
korrelationstest 

Livskvaliteten är sämre hos 
dialyspatienter än friska. 
 
 
 

Grad I 
 

Kettas et al. 
(2008) 
Turkiet. 

Jämförelse av 
sexuell funktion hos 
kvinnor i dialys med 
friska kvinnor  

Kvantitativ 
Prospektiv med 
kontrollgrupp 
 

131 dialys patienter 
118 i kontrollgrupp 

Chi 2 test, 
T-test 

Kvinnor i HD har 5,23 ggr 
större risk att få SD än 
kvinnor i PD. 

Grad I 

Krishnan et al. 
(2003) 
Canada 

Undersöka män med 
erektil dysfunktion 
(ED) och PD för att 
se övriga medicinska 
besvär 

Kvantitativ 
Tvärsnittstudie 80 män tillfrågade, 

44 deltagare 

 

T-test Prevalensen av ED var hög 
och orsaken var ålder, högt 
blodtryck, kranskärlssjukdom 
och diabetes 

Grad II 

Lai et al. 
(2007) 
Taiwan 

Utvärdera SD hos 
PD-patienter 

Kvantitativ 
Tvärssnitts- 
studie 
 

294 tillfrågade 99 
deltagare 
 

MannWhitney 
U-test 
Chi-2 test 

Prevalensen av SD var 
51,9%. Ålder, hög BDI* och 
högt blodsocker påverkar SD 
negativt. 

Grad I 

Lew-
Starowicz och 
Gellert 
(2009) 
Multicenter 

Hur samspelar SD 
och livskvalitet hos 
dialyspatienter. 

Kvantitativ 
Multicenter- 
studie 
 
 

184 tillfrågade 112 
deltagare 

Students t-test 
Chi2 –test 

55,4% var sexuellt aktiva, och 
var missnöjda med SD. 
24,1% hade berört problemet 
med sin läkare. BDI-resultatet 
var 80,5%. 

Grad I  

Messina et al. 
(2007) 
Brasilien 

Undersöka orsakerna 
till SD hos HD 
patienterna 

Kvantitativ 
Tvärsnittstudie 
 

70 tillfrågde 
58 deltagare 

T-test & Chi-2 
test 

Prevalensen i SD var 60,3%. 
Ålder och diabetes hade 
betydelse. Endast tre patienter 
hade sökt hjälp för sin SD.   

Grad II 
 

Peng et al. 
(2007) 
Multicenter 

Definiera de fysiska 
och psykiska 
orsakerna till SD 

Kvantitativ 
Tvärsnittstudie 
Multicenter  
 

411 tillfrågade 
134 deltagare 
 

Chi2 test 
T-test 
Kolmogorov-
Smirnov test 
Shapiro-Wilk 
test 

Ålder, diabetes och 
depressiva symptom påverkar 
SD negativt. Patienter med 
SD har lägre livskvalitet 
 

Grad II 

Steele et al. 
(1996) 
USA 

Sexuella vanor hos 
PD patienter 

Kvantitativ 
Randomiserad 
Strukturerade 
intervjuer 

140 tillfrågade 
68 deltagare 

T-test och 
Pierson prod. 
Moment korr. 
 

De som aldrig hade samlag 
hade signifikant högre BDI 
eller grad av ångest. 44 % av 
dessa önskade ha samlag  

Grad I 
 

 
* BDI= Beck Depression Inventory är ett mätinstrument för att själv skatta sitt psykiska mående, vilken grad av 
depression patienten har (URL2). 
 
Analys 

Artiklarna lästes igenom flera gånger både enskilt och tillsammans för att gemensamt komma 

fram till vad som svarade på frågeställningarna i syftet. Artiklarnas resultat innehöll ett flertal 

likheter och samband som svarade på vårt syfte och frågeställningar. Dessa likheter och 

samband av SD och sänkt psykiskt mående gick att sammanställa då likartade mätmetoder 
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använts för att mäta grad av SD och depressiva symtom. Resultatet av denna sammanställning 

gav oss våra tabellers och rubrikers namn och formulerade därefter våra frågeställningar. 

Dessa presenterades i form av krysstabeller, tabeller med p-värden, prevalens i procentform, 

och slutsatser.  
 

RESULTAT 

Vi har valt 10 kvantitativa artiklar och vi har använt oss av grad I och grad II artiklar 

genomgående i arbetet.  Länder som är med i denna C-uppsats resultat är; Brasilien, Canada, 

Polen, Turkiet, Taiwan och USA, det har även varit en multicenterstudie där länder som 

Albanien, USA, Japan, Spanien, Brasilien, Canada och Tyskland har varit med i. 

Undersökningarna och artiklarna har varit utförda mellan åren 1996-2009. 

Resultatet delas in i fem områden enligt de fem frågeställningarna och presenteras nedan i 

tabeller i form av kryssmönster, p-värden, prevalens i procentform och slutsatser. De artiklar 

som inte presenteras i en tabell eller har avvikande fynd presenteras i löptext under tabellen. 
 

Förekomst av sexuell dysfunktion hos patienter i dialysvård 
 
Tabell 3: Prevalens av SD hos dialyspatienter 
Författare  
År 
Land  Deltagare  Ålder Prevalens av SD  

Arslan et al. 
(2002) Turkiet 187 män 22-79 år 80,7 % 
Bailie et al. 
(2007) 
Multicenter 

16237 män och 
kvinnor medelålder 59 år 66,4-84,5 % 

Basok et al. 
(2009) 
Turkiet 106 kvinnor ej angivet 

                                              
HD 75 %,  
PD 66,7 %, 

Krishnan et al. 
(2003) 
Canada 80 män 40-70 år PD 88 % 
 Lai et al.  
(2007) 
Taiwan 

54 män  
45 kvinnor 20-80 år 

51,9 % män 
Ej angiven hos 
kvinnor  

Lew-Starowicz 
& Gellert (2009) 
Multicenter 

69 män   
43 kvinnor 20-60 år 

84,7 % män  
48,8 % kvinnor 

Messina et al. 
(2007) 
Brasilien 58 män 21-76 år 60,3 % 
Peng et al. 
(2007)  
Multicenter 154 män  30-60 år 56 % 

Steele et al. 
(1996) USA 

31 kvinnor  
37 män  21-80 år 82,0 % 
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Studier visar att SD är en åkomma som kan drabba män och kvinnor i alla åldrar oavsett 

geografiskt område. Prevalensen för SD är mellan 48,8%-88 % oavsett kön eller typ av 

dialysbehandling (Arslan et al. 2002; Bailie et al. 2007; Basok et al. 2009; Krishnan et al. 

2003; Lai et al. 2007; Lew-Starowicz & Gellert 2009; Messina et al. 2007; Steele et al. 1996). 

Se tabell 3. 

 

En studie visade att trots de manliga patienternas unga ålder så var prevalensen av SD 51,9 % 

vilket var anmärkningsvärt, forskarna uppskattar resultatet för övriga PD-populationen högre 

på grund av detta. Hos kvinnorna var resultatet för de med kontinuerlig PD5 bättre än de med 

automatiserad peritonealdialys (APD). Forskarna förklarar detta med att de med APD6 har 

fysiska nattliga restriktioner då de är kopplade till en dialysapparat nattetid (Lai et al.2007). 

 

Två studier har visat att endast 55-57 % av deltagarna var sexuellt aktiva ( Peng et al. 2007; 

Lew-Starowicz & Gellert, 2009). De mellan 20-60 år som deltog var den grupp som 

förväntades ha ett aktivt sexuellt liv och de som klarade att fullfölja studien var de som var 

friskast av patientgruppen. Därför kunde forskarna förvänta sig att de sexuella problemen är 

mer utbredda och livskvaliteten ser sämre ut än vad studiens resultat visar (Lew-Starowicz & 

Gellert (2009). Däremot konstaterar forskarna i den andra studien att de äldre patienterna inte 

hade så höga förväntningar på sexlivet. De ansåg att deras SD var ett steg i åldrandets förfall 

och ansåg att de skulle vara nöjda med sin situation (Peng et al. 2007). 

 

I en studie fann forskarna att 27,6 % av dialyspatienter drabbades av svår SD (1-6 poäng av 

IIEF7), 5,1 % av måttlig SD (7-12 poäng), 19 % med mild-måttlig SD (13-18 poäng) och  

8,6 % hade mild SD (19-24 poäng). För att räknas som fri från SD skall patienten nå mellan 

25-30 poäng ( Messina et al. 2007). 

 

Forskarna i en annan studie delade in deltagarna efter deras mätresultat i tre grupper. Grupp 1 

var de som aldrig hade samlag, grupp 2 var de som hade samlag <2 ggr/månad och grupp 3 

hade samlag >2 ggr/mån. Studien visar att 44 % av patienterna som aldrig hade samlag 

önskade ha det. 54 % av dem som hade samlag <2ggr/mån önskade ha det oftare. I båda 

grupperna var övervägande deltagare män. Patienterna som ingick i grupp 1 skattade sin 

                                                 
5 Kontinuerlig peritonealdialys (manuellt byte av dialysvätska vid 4 tillfällen dagtid) 
6 Automatiserad peritonealdialys (maskinellt byte av dialysvätska under nattetid) 
7 IIEF (Mätmetoder för att skatta grad av sexuell dysfunktion hos män) 
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livskvalitet mycket lägre än de i grupp 3. Resultatet var signifikant. Forskarna konstaterar att 

studien visar att sexuell aktivitet spelar en stor roll i patienternas livskvalitet (Steele, Wuerth, 

Finkelstein, Juergensen, Juergensen, Kliger & Finkelstein, 1996). 

 

Orsaker och bidragande faktorer till sexuell dysfunktion hos personer som 
behandlas med dialys. 
I en studie konstateras att de fysiska orsakerna till SD är att de skadade blodkärlen ger 

försämrat blodflöde till musklerna i underlivet. Arterioskleros är starkt förknippat med 

kronisk njursvikt. Arteriosklerosen kommer sig av högt blodtryck, diabetes, inflammatoriska 

reaktioner i kroppen, sekundär hyperparathyroidea och påverkan på blodkärlens endotel av de 

uremiska ämnen som finns kvar i blodet och inte forslas ut genom njurarna. För män betyder 

det försämrat arteriellt flöde i penis och oförmåga att få och behålla sitt stånd. Till detta 

kommer sensorisk och motorisk neuropati som är en viktig sjukdomsframkallande faktor för 

dialyspatienter (Lew-Starowicz & Gellert, 2009). 

 

I en annan studie utförd på kvinnliga dialyspatienter har forskarna funnit bidragande orsaker 

till varför SD uppstår. Kronisk njursvikt påverkar könshormonernas produktion som påverkar 

hypofysen och hypotalamus vilket bidrar till SD. Följden blir att ägglossning och 

menstruation uteblir vilket ger låga nivåer av östrogen (Basok et al.2008).  

 

Bidragande faktorer till sexuell dysfunktion 
Tabell 4: Bidragande faktorer till sexuell dysfunktion. 

Författare 
År  

Kön/typ av 
behandling 

Ålder Diabetes Läke- 
medel  

Fatigue 
 

Psykologiska 
orsaker 

Andra  
sjukdomar 

Arslan et al. 
(2002) 

Män i HD 
X X  X  X 

Bailie et al. 
(2007)  

Män/kvinnor i  
dialys 

X X X  X  

Basok et al. 
(2009) 

Kvinnor i  
dialys X X   X  

Kettas et al. 
(2008) 

Kvinnor i 
dialys 

X X X  X X 

Krishnan et 
al. (2003) 

Män i PD 
X X X  X X 

Lai et al. 
(2007) 

Män/kvinnor i 
PD 

X   X X  

Lew-
Starowicz & 
Gellert (2009) 

Män/kvinnor i 
HD  X X  X X 

Messina et al. 
(2007) 

Män i dialys 
X X   X X 

Peng et al. 
(2007) 

Män i HD 
X X   X  

Steele et al. 
(1996) 

Män/kvinnor i 
PD X X   X  
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Studier visar ett samband mellan dialys, SD och ålder. Med stigande ålder förvärras ofta 

besvären av SD på olika sätt. För män blir det med åldern ofta kardiovaskulära sjukdomar 

som gör att SD blir vanligare. För kvinnor betyder den stigande åldern att de hamnar i 

menopaus. Den åstadkommer kroppsliga förändringar för kvinnan såsom sjunkande 

östrogennivåer, avbruten sömn och torra slemhinnor (Arslan et al. 2002; Bailie et al. 2007; 

Basok et al. 2009; Kettas et al. 2008; Krishnan et al. 2003; Lai et al. 2007; Messina et al. 

2007; Peng et al. 2007; Steele et al. 1996). 

 

 Det framkommer att diabetes är en viktig faktor som påverkar sexuell dysfunktion hos 

dialyspatienter då diabetes ger bland annat kärlpåverkan och neuropatier (Arslan et al. 2002; 

Bailie et al. 2007; Basok et al. 2009; Kettas et al. 2008; Krishnan et al. 2003; Lew-Starowicz 

& Gellert, 2009; Messina et al. 2007; Peng et al. 2007; Steele et al. 1996).  

Läkemedel mot högt blodtryck och depressioner är också en bidragande faktor till SD. Dessa 

läkemedel används frekvent av dialyspatienter (Bailie et al. 2007; Kettas et al. 2008; Krishnan 

et al. 2003; Lew-Starowicz & Gellert, 2009).  

 

I två av studierna säger forskarna att fatigue före och efter dialys är en bidragande orsak till 

SD, att fysisk och psykisk ork inte finns till sex enligt (Arslan et al. 2002; Lai et al. 2007). 

Psykologiska orsaker har en betydande del i SD. Det kan vara depressioner eller ångest som 

gör att intresset helt försvinner. Det blir svårare när patienten är sjuk i depression och inte 

orkar ta tag i sin situation. Mediciner såsom SSRI-preparat som ges vid depressioner gör 

också att den sexuella biten blir svårare eftersom den dämpar lustkänslor (Bailie et al. 2007; 

Basok et al. 2009; Kettas et al. 2008; Lai et al. 2007; Lew-Starowicz & Gellert, 2009; 

Messina et al. 2007; Peng et al. 2007; Steele et al. 1996). 

Även andra sjukdomar kan vara bidragande orsaker till SD som kardiovaskulära sjukdomar, 

för höga blodfetter, högt blodtryck och andra kroniska sjukdomar såsom SLE (Arslan et al. 

2002; Kettas et al. 2008; Krishnan et al. 2003; Lew-Starowicz & Gellert, 2009; Messina et al. 

2007).  
 

Tidigare forskning visar att läkemedel som ofta används av dialyspatienter påverkar den 

sexuella funktionen. Patienter behandlade med benzodiazepiner eller SSRI preparat hade 

problem med att njuta av samlaget samt att känna lust och längtan efter sex. Patienter med 

depression har i sig en större risk att drabbas av SD (Bailie et al. 2007), se tabell 4. 



    11 
 

Forskare har utvärderat övriga faktorer som kan påverka för kvinnor med SD. Resultatet 

visade att dialyspatienterna med genomgånget klimakterium, fött tre eller fler barn eller är 

bukopererade har större risk att utveckla SD. Kvinnor i HD har 5,23 gånger större risk att 

drabbas av SD än PD-patienter (Kettas et al. 2008). 

 

Symtom av sexuell dysfunktion hos män/kvinnor i dialys 
 Tabell 5: Symtom av sexuell dysfunktion hos män respektive kvinnor  

Författare 
År 
Land 
 
 

Deltagare/typ 
av patient 
 
 
 

Sämre 
lust-
libido 
 
 

Lägre 
grad av 
upphets-
ning 
 

Erektil 
dys-
funktion 
 
 

Smärtor 
 
 
 
 

Torra 
slemhinnor 
 
 
 

Försämrad 
orgasm-
funktion 
 
 

Försämrad 
samlags-
funktion/ 
lägre 
nöjdhet 

Arslan et al. 
(2002) Hd-patienter 

              

Turkiet 187 män X   X     X X 

Bailie et al. 
(2007) Dialyspat               

Multicenter 9417 män   X         X 

 6820 kvinnor  X     X 

Basok et al. 
(2009) Hd, , PD,  

              

Turkiet 106 kvinnor X X       X X 

Kettas et al. 
(2008) Dialysspat.               

Turkiet 131 kvinnor X X   X X X X 
Krishnan et al. 
(2003) PD- pat        

Canada 160 män   X     

 Lai et al. 
(2007) Pd-patienter 

              

Taiwan 45 kvinnor          X X X 

  54 män X   X     X X 
Lew-
Starowicz & 
Gellert (2009) Hd-patienter 

              

Multicenter 69 män X   X     X   

 43 kvinnor X       X  X   

Messina et al. 
(2007) Dialysspat.               

Brasilien  58 män     X         

Peng et al 
(2007) Hd-patienter 

              

Multicenter 154 män X   X     X X 

Steele et al. 
(1996) Pd-patienter 

              

USA 31 kvinnor    X       X X 

 37 män      X     X X 
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Tabell 5 visar att sämre lust (libido) och lägre grad av upphetsning är vanligt hos både män 

och kvinnor som går i dialys (Arslan et al. 2002; Bailie et al. 2007;Basok et al. 2009; Kettas et 

al. 2008;Lai et al. 2007; Lew-Starowicz & Gellert, 2009; Peng et al. 2007; Steele et al. 1996). 

För kvinnor yttrar sig SD i torra slemhinnor och samlagssmärtor som kommer av lägre 

östrogenhalt och vulvovaginal atrofi8. Till det följer naturligt lägre grad av lust och 

upphetsning (Bailie et al. 2007; Basok et al. 2009; Kettas et al. 2008; Lai et al. 2007; Lew-

Starowicz & Gellert, 2009; Steele et al. 1996). Erektil dysfunktion som drabbar endast män är 

intimt förknippat med försämrad orgasmfunktion och försämrad samlagsfunktion (Arslan et 

al. 2002; Bailie et al. 2007; Basok et al. 2009; Kettas et al. 2008; Krishnan et al. 2003; Lai et 

al. 2007; Lew-Starowicz & Gellert, 2009; Messina et al. 2007; Peng et al. 2007; Steele et al. 

1996). 

 
Samband mellan sexuell dysfunktion och sänkt psykiskt mående 
 
Tabell 6: Samband mellan SD och sänkt psykiskt mående 
Författare 
År 
Land 
 

Typ av behandling 
 
 

Deltagare/ålder 
 
 

Sänkt 
psykiskt 
mående 
 

Förekomst 
SD 
 
 

Samband sänkt 
psykiskt mående 
och SD 
 

Bailie et al. 
(2007) 
Multicenterstudie Dialyspatienter 

Män och kvinnor 
16237st  X X P< 0.0001 

Basok et al. 
(2009)  
Turkiet  PD & HD-patienter  

106 kvinnor 
19-58år X X P<0.05 

Lai et al.  
(2007) 
Taiwan PD-patienter 

54 män 45 kvinnor 
35-60 år   kvinnor  

 både män 
och 

kvinnor P<0.001 
Lew-Starowicz & 
Gellert 
(2009)  
Multicenterstudie Hd-patienter 

69 män 43 kvinnor 
20-60 år 

80,5 % 
kvinnor  

72,7 % män  X P=0.017 
Peng et al.  
(2007)  
Multicenterstudie HD-patienter 

154 män  
30-60 år X X P<0.001 

Steele et al. 
(1996) 
USA PD-patienter 

27 kvinnor 41 män 
21-80 år X X P<0.05 

 

I tabell 6 visas att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan sänkt psykiskt mående 

och sexuell dysfunktion. I fem av studierna ses ingen skillnad i signifikansen mellan män eller 

kvinnor eller ålder (Bailie et al. 2007; Basok et al. 2009; Lew-Starowicz & Gellert, 2009; 

Peng et al. 2007; Steele et al. 1996).  

                                                 
8 Vulvovaginal atrofi (Atrofisk slemhinna med nedsatt fuktighet och elasticitet) 
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Dialys kan ge negativa effekter för många patienter på livskvaliteten som resulterar i 

depressioner, ångest, interpersonell stress och äktenskapliga problem (Basok et al. 2009). 

Enligt en studie så resulterar SD i depressiva symtom. Det kunde påvisas då forskarna gjort en 

undersökning där deltagarna fått Sildenafil (potenspreparat) och det påvisats att 

dialyspatienterna fått bättre livskvalitet och förbättringar i det psykiska måendet. Det är ett 

starkt bevis för att SD leder till depressiva symtom (Peng et al.2007). 

 

Patienters förmåga att söka och få hjälp för sin sexuella dysfunktion. 
 
Tabell 7: Patienters förmåga att söka och få hjälp för SD 
Författare  
År 
Land Deltagare/patienter 

Sökt/fått 
läkarhjälp Slutsats med reflektion från forskarna 

Arslan et al. 
(2002) 
Turkiet  187 män 1,0 % 

Forskarna anser att ED skall utvärderas 
rutinmässigt hos HD-patienter. 

Bailie et al. 
(2007) 
Multicenter 

16237  
män och kvinnor ej angivet 

Största delen av deltagarna hade minst en sexuell 
dysfunktion. SD bör kontrolleras aktivt av läkare 
då SD är starkt förknippat med försämrat psykiskt 
mående.  

Basok et al. 
(2009)  
Turkiet 106 kvinnor ej angivet 

Den kvinnliga sexuella dysfunktionen behöver 
diagnostiseras rutinmässigt hos kroniska 
dialyspatienter. 

Kettas et al. 
(2008)  
Turkiet  131 kvinnor ej angivet 

Forskarna konstaterar att SD är mycket vanligt hos 
kvinnliga dialyspatienter, men SD diskuteras inte 
med patienterna. Forskarna anser att detta skall tas 
upp då det har så stor betydelse för livskvaliteten. 

Krishnan et al.  
(2003) 
Canada  

 
106 män  ej angivet 

Med en så hög prevalens av ED som denna studie 
visar, så anser forskarna att ED borde utvärderas 
rutinmässigt av behandlande kliniker, eftersom det 
är så betydelsefullt för livskvaliteten. 

Lew-Starowicz 
& Gellert  
(2009) 
Multicenter 

69 män 
 43 kvinnor 24,0 % 

Slutsatsen från forskarnas resultat är att SD anses 
som mindre viktigt och därför inte utvärderas. 
Medicinsk personal ter sig inte förberedda för 
dessa frågor, och patienterna vågar inte ta upp 
ämnet då de skäms. Utvärdering och behandling 
bör ingå rutinmässigt redan vid starten av 
dialysbehandling 

Messina et al. 
(2007) 
Brasilien  58 män 8,6 % 

Forskarna anser att medicinsk personal är ovana 
att beröra ämnet SD och bör rikta mer 
uppmärksamhet mot denna patientgrupp då de bör 
få adekvat information och medicinsk hjälp. 

Peng et al. 
(2007) 
Multicenter  154 män ej angivet 

SD är ett komplext tillstånd och påverkar livs-
kvaliteten. Depressiva symtom är ofta 
förekommande hos dialyspatienter, och bör därför 
utvärderas tillsammans med den sexuella 
dysfunktionen. 

 

Få patienter tar upp sexuella problem med sin läkare av olika anledningar. Det kan bero på att 

ämnet känns tabubelagt, det kan vara en kulturell fråga eller vara avgörande om patienten har 

en manlig eller kvinnlig läkare och hur bekväm patienten känner sig i situationen.  
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I studierna konstateras att det finns ett behov av rutiner för att patienterna med SD skall 

upptäckas i ett tidigt stadium. Förslag på att mäta de sexuella funktionerna med frågeformulär 

som finns för både män och kvinnor kommer ifrån forskarna. Att skapa tid och utrymme för 

detta är viktigt då en god sexuell funktion har stor betydelse för att bevara en god livskvalitet 

(Arslan et al. 2002; Bailie et al. 2007; Basok et al. 2009; Kettas et al. 2008; Krishnan et al. 

2003; Lew-Starowicz & Gellert, 2009; Messina et al. 2007; Peng et al. 2007), se tabell 7. 

 

I en studie fann forskarna att 62,5 % av manliga läkare och 71,5 % av kvinnliga läkare 

rutinmässigt aldrig frågar manliga patienter om deras sexuella funktion. 11,1 % av manliga 

läkare och 8,7 % av kvinnliga läkare rapporterade att det alltid tillfrågade manliga patienter 

om deras sexuella funktion (Messina et al. 2007). 

 

Forskare visade att patienternas angivna orsaker till att inte söka hjälp var att primär-

sjukdomen tog all tid och ork. På grund av behandlingskostnader, komplikationer, upplevelser 

av skam och läkarens uppenbara ointresse för frågan gjorde att patienterna inte tog upp sina 

besvär. Läkare som behandlar dessa patienter skall vara medvetna om patienternas svåra 

situation och på eget initiativ och som rutinåtgärd erbjuda hjälp för problemet (Arslan et al. 

2002). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med den här litteraturöversikten var att belysa prevalens av SD, orsaker och bidragande 

faktorer till SD och hur SD yttrar sig för män och kvinnor. Vi ville också belysa hur SD 

påverkar det psykiska måendet samt undersöka i vilken utsträckning patienter söker och får 

information om SD. 

För att sammanställa tabeller av de kvantitativa artiklarna har vi först sökt ett samband och en 

röd tråd i artiklarnas resultat. Avsikten var att påvisa detta i tabeller för att överskådligt se 

samband mellan de olika resultaten, prevalens och p-värden. Detta arbete har diskuterats fram 

gemensamt.  

 

Samtliga artiklar var skrivna på engelska som inte är författarnas modersmål. Risk finns 

därför för missförstånd vid översättning av enskilda ord i vissa sammanhang.  
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Risk för feltolkningar av hela resultat ter sig dock inte troligt. Arbetet har utförts med avsikten 

att presentera alla fakta oavsett om de stödjer författarnas teori eller inte. 

 

Styrkan i denna rapport var att urvalet av artiklar varit över ett brett geografiskt område. 

Undersökningarna var utförda på både män och kvinnor i åldrarna 20-86 år. I tre av artiklarna 

är multicenterstudier gjorda. Mätmetoderna har genomgående varit på ett likartat tillväga-

gångssätt och erkända instrument som BDI, FSFI, IIEF, SF-36 9 har använts (URL 2-5). 

Svagheter som finns i studien är att i flertalet av artiklarna har det varit bekvämlighetsurval. 

Men det är svårt att se hur forskningen annars kunnat bedrivas då det var så specifika 

egenskaper personerna behövde ha för att kunna vara med, i flertalet av dem har heller inte 

kontrollgrupp använts. 

 

Vid den första databassökningen har avgränsning gjorts vad gäller ålderskategorierna till 45+. 

Detta var ett misstag som upptäcktes och korrigerades vid den sista databassökningen. 

Resultatet av de båda sökningarna blev ändå över ett brett åldersspann, mellan 20-86 år. 

Värdering av artiklarna gjordes efter gemensam och enskild läsning av dem. Värdering av 

materialet skedde under gemensamma diskussioner för att de skulle få en så rättvis 

bedömning som möjligt.  

 

Sammanställning av artiklarnas resultat resonerades fram utifrån frågeställningarna i syftet. 

Tabellernas innehåll och form valdes efter gemensamma bedömningar om vad som ansågs 

vara relevant utifrån syftet. 

I denna uppsats har artiklarna sammanställts till tabeller. Då det i artiklarna funnits fakta 

rörande transplantation och predialyspatienter så har dessa fakta tagits bort och inte räknats 

med i sammanställningarna, då denna uppsats endast berör dialyspatienter. 

 

Överförbarhet, trovärdighet 

Denna rapport anser vi är överförbar till dialyspatienter generellt i Sverige. Anledningen är att 

artiklarna vi baserat rapporten på är från ett brett geografiskt område i världen, gäller både 

män och kvinnor, alla typer av dialysvård och över ett stort åldersspann. Denna litteratur-

översikts trovärdighet bygger på de samstämmiga mätmetoder som finns i de artiklar som 

resultatet byggts på. De likartade resultat som kommer från de artiklar där avvikande 

                                                 
9 Mätmetoder för att skatta grader av depression, livskvalitet och sexuell dysfunktion hos män och kvinnor. 
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mätmetoder använts stödjer också litteraturöversikts trovärdighet. Värderingen av kvaliteten 

på artiklarna har gjorts enligt en erkänd metod och artiklar av god kvalitet har använts. 

 

RESULTATDISKUSSION  

SD är vanligt bland patienter som behandlas med dialys och påverkar det psykiska måendet 

och leder till sänkt livskvalitet. Den kan drabba vem som helst, man eller kvinna, ung eller 

gammal.  Det är lika illa för vem det än är, gift eller ensamlevande, med eller utan barn. För 

sjuksköterskor är det därför viktigt att vara medveten om denna höga prevalens och hur tidigt 

SD kan drabba den som är njursjuk.   

Sjuksköterskor är de som är ansvariga för patienter och de är skyldiga att ge individuellt 

anpassad information om de metoder för vård och behandling som finns enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen 2b§ (SFS 1982:763).  

 

Information skall ges på ett individuellt anpassat sätt för att det skall passa just den patienten 

med sitt specifika problem. Med tanke på att patienten kanske inte vare sig orkar eller känner 

sig bekväm med att uttrycka sina fysiska besvär och psykiska problem bör det alltid ges 

möjlighet att få information skriftligt eller personligt och avskilt (Wasserfallen et al. 2006).  

 

Det kan även vara en kulturell fråga hur information ges till patienten om SD. I Grekland så 

berörs inte frågor om sexualitet överhuvudtaget då det är helt tabu (Nakopoulou, Papaharitou 

& Hatzichristou, 2009).  

 

Det är sjuksköterskans ansvar att ta reda på hur information skall beredas på bästa sätt för att 

komma individen tillgodo. Att fastställa om SD finns behöver inte vara svårare än att be 

patienten fylla i ett frågeformulär. Det finns ett flertal erkända mätmetoder att tillgå som 

handlar om den sexuella förmågan, där klargörs vilket behov som finns eller hjälpmedel som 

behövs. Att göra detta organisatoriskt till en fast rutin skapar trygghet i handlandet för 

sjuksköterskan.  

  

Dialyspatienter har i grunden ofta andra sjukdomar som komplicerar tillståndet av SD som 

högt blodtryck, höga blodfetter eller diabetes. Läkemedel mot högt blodtryck och depression 

används frekvent av dialyspatienter. Dessa läkemedel i sig påverkar den sexuella 

dysfunktionen negativt. Det är lätt att förstå att detta blir ett ”moment 22” för den sjuke, att 

vara tvungen att ta medicin för att köpa sig tid samtidigt som dessa läkemedel försämrar den 
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sexuella förmågan och livskvaliteten. Då dialyspatienten inte längre får känna sig som en hel 

man eller kvinna kan det leda till äktenskapliga problem och det underlättar inte för en god 

livskvalitet.  

 

Det finns både farmakologisk hjälp, hormonella terapier och tekniska hjälpmedel att tillgå för 

att lindra symtom av SD och höja patientens livskvalitet (Basson, Rees, Wang, Montejo & 

Incrocci, 2010).  

Mycket kan dock göras med att stödja och motivera i samtal med patienten vad gäller 

livssituation och det psykiska måendet. Sjuksköterskan kan hjälpa patienten att våga ta steget 

och söka hjälp för sina privataste problem. Sjuksköterskan låter patienten känna sig 

välkommen och att hon eller han har en plats, blir informerad, får känna sig förstådd och 

bekräftad. Att förmedla ” här är jag om du behöver mig ” kan inge nytt hopp hos patienter 

(Eriksson, 1994, s. 93-97).  

 

Ur ett omvårdnadsperspektiv kan det vara att motivera till livsstilsförändringar för att t ex gå 

ned i vikt då det sänker blodtrycket och behovet av blodtrycksmedicin, som på sikt är 

gynnsamt för symtomen av SD. Andra aspekter kan vara att stötta patienten vid samtal eller 

vidarebefordra kontakt till en terapeut eller läkare enligt patientens önskemål. 

 

Det blir en del psykologiska effekter av kronisk njursjukdom, det är en komplex sjukdom och 

det ger begränsningar på många sätt förutom den sexuella funktionen. Livskvaliteten påverkas 

starkt av detta då sexualitet är en viktig del i en persons liv Det är ofta det leder till 

depressioner och ångest för patienterna. Får patienter adekvat information och stöd minskas 

depressionen och ångesten (Vecchio, Navaneethan & Strippoli, 2009).   

 

Patientens empowerment = egenkraft, kan i detta sammanhang vara betydelsen mellan att ha 

kontakt med en patient som trots sin regelbundna dialysvård mår relativt väl och har ett liv 

som fortfarande känns värt att leva, eller en dialyspatient som i värsta scenario sjunker allt 

djupare i sin depression, missköter sin kropp och begår ett långsamt självmord. Med patient 

empowerment menas vikten av att utbilda patienten i de åkommor som han/hon faktiskt har 

för att bättre kunna hantera sitt liv (Klang-Söderqvist, 2008, s. 109). 

Patienten är expert på sin egen kropp och har rätt till att förstå den och kunna hantera den. 

Patient empowerment uppnås genom möten där sjuksköterskan samarbetar med patienten. 

Ledorden i detta samarbete är i likhet med Erikssons teori; respekt, bekräftelse, reflektion, en 
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tillåtande attityd, ansvar, ömsesidighet och empati. För att denna egenkraft skall kunna 

kanaliseras och användas av patienten behöver patienten få alla relevanta fakta om sina 

åkommor och bli bekräftad i sina försök att få ett bättre och friskare liv. Till detta arbete hör 

också en korrekt dokumentation om patientens behov, vilja och förmåga till egenvård för att 

nå ett så bra resultat som möjligt. Patient empowerment är avsett att ligga integrerat i det 

ordinarie sjukvårdsarbetet (Klang-Söderqvist, 2008, s. 109). 

 

Det är uppenbart att det som sjuksköterska inte går att hjälpa sina patienter på bästa sätt om 

sjuksköterskan inte ställer en fråga som: - Hur påverkar dialysen och din njursjukdom 

relationen till din man/hustru?, eller: - Hur har dialysen/sjukdomen påverkat dig som man -

kvinna? Kanske behövs det tålamod och att ställa frågan vid flera tillfällen och på olika sätt, 

med att sjuksköterskan delar ut en broschyr, får en enkät ifylld eller ställer en direkt fråga.  

 

Ett faktum är att flera studier visar på att patienterna vill få och förväntar sig dessa frågor ifrån 

sjuksköterskorna då patienterna ser sjuksköterskan som den som står dem närmast i vården 

(Magnan, Reynolds & Galvin, 2005).  
 

” It´s wonderful here, like the fact that they ask us if we have any problems. 

 The nurses here are nice. They are really nice here“(Hagren et al. 2000). 

 

Slutsats 

Vårt huvudfynd i denna litteraturöversikt är att patienter med SD upplever sig lämnade åt sitt 

öde vad gäller deras SD. Grundsjukdomen gör att många dialyspatienter inte orkar ta tag i sin 

situation och skammen över att inte kunna tillfredställa sin maka/make gör samlivet svårt. Vår 

åsikt är att som sjuksköterska har du en skyldighet att lyfta frågan om den sexuella funktionen 

med patienten, oavsett om du som sjuksköterska anser dig ha tillräckliga kunskaper i ämnet 

eller inte. Det finns annan personal med djupare kunskaper inom sexualitet och samliv att 

erbjuda kontakt med om behov finns.  

 

Det kan vara svårt att föra dessa dialoger på en dialysavdelning då patienten sällan ligger 

avskilt, därför kan det vara lämpligt att lyfta denna fråga rutinmässigt så tidigt som möjligt i 

vårdkedjan. Ett förslag är att fråga om SD redan på hälsocentralen där det är lättare att föra ett 

enskilt samtal och patienten kan få hjälp i ett tidigare skede. Detta besparar patienten onödigt 

lidande och ger han/hon möjligheter till ett bättre samliv tidigare. 
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Frågeställningar om sexualitet finns i VIPS modellen som innehåller riktlinjer i 

dokumentationen om patienten. VIPS är sjuksköterskans hjälpmedel att se till patientens hela 

livsvärld. Som ytterligare hjälpmedel för sjuksköterskan finns frågeformulär om den sexuella 

förmågan anpassade för både män och kvinnor, för att klargöra vilka problem de har. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Det finns gott om forskning både i Sverige och andra länder gällande sexuell dysfunktion och 

hur det påverkar det psykiska måendet samt livskvaliteten. Den forskning som skulle kunna 

vidareutvecklas är; Kvinnors sexuella dysfunktion, menopaus eller SD? När och hur önskar 

patienten få information, av vem och med eller utan partner? Hur vill sjuksköterskorna ge 

denna information?  Hur får sjuksköterskor reda på hur patienten vill ha informationen på 

bästa sätt? Vad är den viktigaste informationen för SD-patienten? 
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BILAGOR 
 
Bilaga 1: Bild Kroppens utsöndringsapparat 
 

 

Artärerna som leder blod till njurarna kommer från bukaorta. Venerna från njurarna tömmer 
blodet i nedre hålvenen. Eftersom njurarna arbetar hela tiden behöver de ständigt syre och 
näringsämnen. Så mycket som en fjärdedel av den blodvolym som hjärtat pumpar ut varje 
minut går till njurarna. Det innebär att cirka 1500 liter blod passerar genom njurarna varje 
dygn (URL 6) 
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Bilaga 2:1 
 
Njurarna är uppbyggda av en yttre njurbark och en inre njurmärg. I njurbarken finns lober och 

det är i loberna de urinproducerande nefronen (4) finns. Loberna sitter fast vid njurpapillen i 

njurbäckenet (3). Det finns cirka en miljon nefron i varje njure. Varje nefron består av 

glomerulus (6) ett sk kapillärnystan som är omslutet av Bowmans kapsel (5). Den fortsätter i 

en lång njurkanal ett sk tubulus (8). Blodet leds in i njuren via njurartären (7) och det renade 

blodet åker ut i kroppen igen via nedre hålvenen/njurvenen. Skiftningen från kapillärer till 

venoler sker i Henles slynga (8b) där reabsorptionen av för kroppen viktiga näringsämnen och 

vätska sker. Flera tubuli löper genom njurmärgen (2) och mynnar ut i ett samlingsrör (9), som 

vidare leder till urinledare och urinblåsa (Sand et al. s. 452-454). Det är i njurbarken(1) 

huvuddelen av glomeruli och Bowmans kapslar finns (Fransson & Kvist s.144). 

 

 

Bild 2:2 Njurens anatomi 
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Bilaga 3: Bild över peritonealdialys 
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Bilaga 4: Carlsson och Eimans mall över kvalitetskontroll över artiklar. 

 


