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Bakgrund: Kronisk njursvikt är i världen ett växande folkhälsoproblem och patienter kan 

komma att behöva peritonealdialysbehandling. Dialys är en livsavgörande åtgärd för att 
patienten ska överleva då njurarna är ett livsviktigt organ. Behandlingsmetoden är krävande 
och kan komma att ha stor inverkan på patientens liv. Syfte Syftet med litteraturstudien var 

att belysa aspekter av livskvalitet hos patienter som behandlas med peritonealdialys. 
Metod: Litteraturstudien genomfördes enligt Polit och Beck (2017) nio steg och studien 

inkluderade 11 stycken vetenskapliga artiklar. Studien är induktivt genomförd. Resultat: 
Aspekter som påverkade livskvaliteten var påverkan på psykisk status, arbetssituation och 
ekonomisk status, äldre och yngre patienter samt deras sociala begränsningar, erhålla stöd 

från närstående och sjukvårdspersonal samt fysisk påverkan av behandlingsmetoden. 
Slutsats: Aspekterna som framkom i resultatet hade påverkan på patienternas livskvalitet.  
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Introduktion 
Kronisk njursjukdom är ett växande folkhälsoproblem som drabbar personer över hela världen. 

Majoriteten av insjuknande diagnostiseras med njursjukdom i slutstadiet, end stage renal 
disease [ESRD] och kräver livsuppehållande behandling med dialys (Sadala et al. 2012). Runt 
om i världen behandlas lite mer än tre miljoner människor för kronisk njursvikt (Baillie & 

Lankshear 2014). I dag behandlas cirka 20 procent av Sveriges alla dialyspatienter med 
peritonealdialys. Behandlingsmetoden är krävande och kan ha inverkan på patienternas 

vardagsliv, vilket kan innebära vardagliga uppoffringar. Behandlingsformen används för att 
bevara njurarnas kvarvarande funktion och för att minimera ytterligare njurskada (Heimbürger 
2015).  

Bakgrund 
Orsak och symtom 

Njurarna är ett livsviktigt organ som har den huvudsakliga uppgiften att filtrera bort 
avfallsprodukter och bidra till att kroppen bibehåller normal homeostas, där målet är att 

upprätthålla en konstant miljö kring och i kroppens alla celler. Balansen upprätthålls genom 
filtrering av blodet som passerar njurarna, där syftet är att utsöndra vatten och salt i en mängd 
som bibehåller den intra- och extracellulära volymen. Njurarna hjälper också till med att bidra 

till kalk- och fosfatbalansen, justera nybildning av röda blodkroppar, aktivera vitamin D, 
avlägsna slaggprodukter och reglering av blodtrycket. Om balansen inte upprätthålls kan det 

indikera på njursvikt (Nyström & Haraldsson 2015). 
 
Nedsatt njurfunktion kan bero på flera olika anledningar och sjukdomen delas in i akut eller 

kronisk njursvikt, beroende på vad som orsakat tillståndet och vilka kardinalsymtom som 
förekommer. Akut njursvikt kännetecknas av ett snabbt händelseförlopp på några få dagar eller 
timmar där njurarnas utsöndrande förmåga plötsligt försämrats. Tillståndet är betydligt 

vanligare bland intensivvårdskrävande patienter (Enskog et al. 2014). Orsaker kan vara stora 
blod- eller vätskeförluster, cirkulationssvikt med minskad blodgenomströmning genom 

njurarna som sepsis eller leversvikt samt avflödeshinder i urinvägarna. Nefrontoxiska 
läkemedel som jodinnehållande kontrastmedel vid röntgen eller svamptoxiner är andra orsaker 
som kan leda till akut njursvikt (Enskog et al. 2014). Utmärkande symtom vid akut njursvikt är 

avtagande urinproduktion, förvirring, illamående, acidos på grund av stigande kalium och 
natrium samt ödem i kroppens vävnader (Grefberg 2013). Dessa patienter kan återfå normal 

njurfunktion om behandlingen är framgångsrik. Utan större behandlingsframsteg kan den akuta 
njursvikten progrediera och bli kronisk njursvikt (Enskog et al. 2014). Den främsta orsaken till 
kronisk njursvikt är diabetisk njurpåverkan (Baillie & Lankshear 2014). Andra orsaker kan vara 

inflammatoriska sjukdomar i njurvävnaden som glomerulonefrit eller kronisk 
njurbäckeninflammation (Elinder 2014). Njurarna har en central roll i kroppens reglering av 

blodtryck och de flesta patienter med njursvikt utvecklar högt blodtryck. Samtidigt anses det 
höga blodtrycket också vara en av de största bidragande orsakerna till utveckling av kronisk 
njursvikt (Waldum & Os 2015). Övervikt och hög förbrukning av analgetika är faktorer som 

konstaterats öka risken för att drabbas (Elinder 2014). Kardinalsymtom är klåda, trötthet, 
minskad fysisk förmåga, nedsatt aptit samt depression. Vid svårare kronisk njursvikt kan 

symtom som hjärtrytmrubbningar, ödem och illamående uppträda (Stenvinkel 2014). Kronisk 
njursvikt kännetecknas av ett långsammare insjuknande där njurarna försämras under flera år 
(Stenvinkel 2014). 
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Diagnostik och behandlingsalternativ 

Kronisk och akut njursvikt kräver dialysbehandling, vilket är en livsuppehållande behandling 
som är nödvändig för patientens hälsotillstånd (Baillie & Lankshear 2014). Clearence är ett 
mått som anger den mängden njurfunktion – glomerulär filtrationshastighet [GFR] som finns. 

Beroende på värdet clearence avgör läkaren om njurfunktionen är skadlig för kroppen och om 
dialysbehandling är ett alternativ för patienten (Salomonsson & Persson 2014). Kronisk 

njursvikt är uppdelad i stadium 1-5 beroende på värdet clearence. Stadium 1 innefattar normal 
njurfunktion, stadium 2 lätt njursvikt, stadium 3 måttlig njursvikt, stadium 4 svår njursvikt och 
stadium 5 terminal njursvikt. Stadium 5 är njursjukdom i slutstadiet - ESRD där dialys krävs 

för överlevnad. Patienter i stadium 3-4 kan gå utan subjektiva symtom och diagnostiseras av en 
slump i samband med utredning av exempelvis hypertoni (Stenvinkel 2014). 

Kronisk och akut njursvikt diagnostiseras främst genom kliniska fynd och utmärkande symtom. 

Diagnosen bekräftas genom blodprover som natrium, kalium och kreatinin. Undersökning av 
urin som utesluter om det finns blod eller glukos samt albuminprov som mäter om det finns 
protein i urinen. Ultraljudsundersökning av njurarna undersöker om de minskat i storlek eller 

för att utesluta att det inte rör sig om ett avflödeshinder (Stenvinkel 2014). Tecken som skiljer 
kronisk från akut njursvikt är att kronisk njursvikt kännetecknas av ett långsammare 

händelseförlopp än det snabba och drastiska som är mer karaktäristiskt för akut njursvikt. Vid 
kronisk njursvikt kan patienter ibland gå med sjukdomen under en längre tid innan de märker 
att något felar och slutligen söker vård (Enskog et al. 2014). När läkaren diagnostiserat 

sjukdomen bestäms dialysmetod i samråd med patientens behov och önskemål. Vissa patienter 
behandlas med dialys livet ut och andra använder dialys som en komplementär behandling i 

väntan på njurtransplantation (Grefberg 2013). 

Dialysmetoder 

Dialys är den huvudsakliga behandlingsformen för patienter med akut och kronisk njursvikt, 
och används när njurarnas funktion under en längre period varit nedsatta och därmed inte klarat 
av att rena sig själva. Syftet med dialys som behandlingsmetod är att rensa bort uremiska 

toxiner, det vill säga ofiltrerat urin, överskott av vätska samt reglering av kroppens vätske- och 
elektrolytbalans (Weiss 2015).  

 
Den vanligaste behandlingen vid njursvikt är hemodialysbehandling, där blodet renas från 
slaggprodukter, överskott av vätska och syror i en speciell dialysmaskin. Där passerar 

patientens blod genom ett dialysfilter och renas innan blodet till slut återgår tillbaka in i kroppen 
(Weiss 2015). Den andra behandlingsmetoden vid njursvikt är peritonealdialys som delas in i 

två olika former, Kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialys [CAPD] och Automatisk 
peritonealdialys [APD]. Kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialys [CAPD] innebär att en 
glukoslösning släpps in i bukhålan för att dra åt sig slaggprodukter och skadliga ämnen som 

njurarna inte klarar av att filtrera bort (Heimbürger 2015). Dialysen möjliggörs genom att 
dialysvätskan går genom en peritonealdialys-kateter i bukhinnan som i sin tur fungerar som ett 

dialysmembran. Lösningen som släpps in i bukhålan ligger kvar mellan fyra till åtta 
timmar (Lönnbro-Widgren & Samuelsson 2014). En annan form av peritonealdialys är 
Automatisk peritonealdialys [APD]. Denna form av dialys sker när patienten sover med hjälp 

av en peritonealdialysmaskin. Apparaten sköter vätskeutbytet automatiskt under natten och 
behandlingsformen gör att patienten blir ledig under dagen (Heimbürger 2015). 

Peritonealdialys är en behandlingsform som i de allra flesta fall utförs i hemmet och har visat 
sig bevara njurfunktionen i större utsträckning än hemodialys (Heimbürger 2015). 
Behandlingen möjliggörs genom att patienten själv ansvarar för sin behandling samt att hen lär 
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sig tappa ut den använda dialysvätskan för att sedan fylla på med ny 

igen.  Peritonealdialysprocessen vid CAPD upprepas fyra gånger per dygn, till exempel 
morgon, lunch, middag samt kväll och för att de ska få kunna utföra behandlingen hemma får 

de utbildning på en peritonealdialys-mottagning. Det ger dem möjlighet att kunna utföra 
ingreppet polikliniskt och minimera kontamination samt risken för peritonit (Heimbürger 
2015). Utöver det praktiska håller patienten dagliga kontroller av vikt och blodtryck, har en 

anpassad diet med både livsmedel och vätskerestriktioner samt ansvarar för sin medicinering 
(Baillie & Lankshear 2014). Utföra egenvård ger patienten goda möjligheter att frånkomma täta 

kontroller med hälso- och sjukvården. Sjuksköterskan är den som ansvarar för bedömning av 
patienten och dess individuella fall. De bedömer om patienten är lämplig för att uträtta 
dialysbehandlingen samt om det finns några risker med egenvård och dess utförande 

(Socialstyrelsen 2017). 

Sjuksköterskans ansvar och kompetens 

Kompetenskrav för legitimerade sjuksköterskor innefattar ansvar för patienternas omvårdnad 
och beskrivs i de sex kärnkompetenserna. Sjuksköterskans kärnkompetenser utgår från 

personcentrerad vård, förmåga att samverka i team, utföra säker och evidensbaserad vård, ge 
informatik, ledarskap och förbättringskunskap (Svensk sjuksköterskeförening 2017). 

Personcentrerad vård syftar till att som sjuksköterska kunna se hela patienten. Såväl andliga, 
existentiella, sociala och psykiska behov i lika hög omfattning som det fysiska behovet för att 
främja hälsa. Sjuksköterskan ska stödja patienten och bidra till att patienten kan leva ett 

självständigt liv utifrån de förutsättningar som finns. Omvårdnaden ska utgå från ett etiskt 
förhållningssätt och grunda sig i en humanistisk människosyn (Svensk sjuksköterskeförening 

2016). Sjuksköterskan bär ett stort ansvar att utforma en värdig vård för patienten då den ställs 
inför ett flertal utmaningar under behandlingens gång. Samtalskontakt med en sjuksköterska 
kan komma att vara väsentligt för dessa patienter (Stenvinkel 2014). För att patienter ska kunna 

utföra peritonealdialys i hemmet med bra kliniska förutsättningar krävs det ibland att 
sjuksköterskan har det primära ansvaret av dialysbehandlingen. Sjuksköterskan eller delegerad 

vårdpersonal hjälper då till att stötta vid byten av glukoslösning och ansvarar för att patientens 
hälsa, hygien och säkerhet hamnar i fokus (Griva et al. 2015). Hälso- och sjukvårdslagen utgår 
från en god hälsa på lika villkor för alla patienter. Lagen grundar sig i en trygg, säker och 

kontinuerlig vård av god hygienisk standard som följs av sjuksköterskan i sitt arbete (SFS 
2017:30). 

Livskvalitet 

Världshälsoorganisationen [WHO] (1997) definierar livskvalitet utifrån ett holistiskt 

perspektiv. Livskvalitet är ett svårdefinierat begrepp och kan beskrivas på flera olika sätt 
beroende den enskildes uppfattning. Uppfattningen styrs av individens syn på sitt tillstånd i 
förhållande till de kultur och värdesystem som finns. Fysisk och psykisk hälsa, sociala 

förhållanden och graden av självständighet är avgörande påverkansfaktorer i hur individen 
uppfattar sin slutgiltiga livskvalitet (WHO 1997). Livskvalitet är ett väsentligt begrepp inom 

hälso- och sjukvården och påverkas av individens olika symtom och upplevelser (Statens 
beredning för medicinsk utvärdering 2012). Hälsorelaterad livskvalitet inom omvårdnaden 
syftar till patientens upplevelse av livskvalitet och välbefinnande vid ohälsa, sjukdom och 

behandling. Aspekter av den allmänna livskvaliteten påverkas av bristande hälsa och hälsa som 
begrepp är precis som livskvalitet, svårt att definiera eftersom det är enskilt för varje individ. 

För att mäta den hälsorelaterade livskvaliteten finns det en mängd olika mätinstrument som kan 
användas (Statens beredning för medicinsk utvärdering 2012). Ett exempel på mätinstrument 
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som bedömer graden av livskvalitet är The Short Form Health Survey [SF-36]. SF-36 innehåller 

36 frågor som rör olika delar av patientens hälsa. De åtta olika kategorierna som undersöks är 
fysisk funktion, fysisk rollfunktion, smärta, allmän hälsa, vitalitet, social funktion, emotionell 

rollfunktion och psykiskt välbefinnande (Chow & Wong 2010). Kidney Disease Quality of 
Life-The Short Form [KDQOL-SF] är ett annat exempel på ett mätinstrument.  Instrumentet är 
en fördjupad SF-36 och ger en omfattande bedömning gällande njursjukdomen samt 

livskvaliteten och innefattar ett frågeformulär (RAND healt care 1995). Gemensamt för båda 
instrument är att höga poäng tyder på bättre livskvalitet och låga poäng tyder på sämre 

livskvalitet (Chow & Wong 2010).  

Problemformulering 

Kronisk njursvikt är ett växande folkhälsoproblem som påverkar patienten och 
dialysbehandling kan komma att bli aktuellt. Peritonealdialys är en tidskrävande 

behandlingsform och innebär ansvarstagande för patienten. Det kan medföra vardagliga 
uppoffringar då patienten själv ansvarar för att dagliga kontroller tas samt att bytena av vätska 
sker korrekt. En ökad kunskap och insikt kan komma bidra till att sjuksköterskan känner sig 

tryggare och får en bredare förståelse för hur livet kan se ut för dessa patienter, därmed kan 
bättre omvårdnad ges. Därför är det angeläget att studera området om hur behandlingen kan 

komma att påverka patienternas livskvalitet. 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa aspekter av livskvalitet hos patienter som behandlas 
med peritonealdialys. 
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Metod 
Polit och Beck (2012) beskriver att en litteraturstudie skrivs på ett systematiskt och metodiskt 

sätt och skrivs enligt de nio stegen, vilket ligger till grund för sökningen och bearbetning av 
utvalda artiklar i denna studie. Polit och Beck (2012) menar också att i en litteraturstudie 

används redan gjorda forskningsstudier som aktivt granskas och sedan framställs i ett resultat. 
De nio stegen är fritt tolkade och översatta. Guiden används som ett stöd i samband med att 
litteraturenstudien skrivs (Polit & Beck 2012). Resultatet kommer enbart bestå av primärkällor 

(Forsberg & Wengström 2013). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inklusions- och exklusionskriterier 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Översatt från Polit och Beck (2012) nio steg.  

Litteratursökning 

I enlighet med Polit och Beck (2012) steg 1 formulerades ett syfte. I Steg 2 utfördes 

databassökningen i CINAHL och PubMed.  I tabell 1 i CINAHL valdes sökorden Peritoneal 
dialysis och Quality of life med Major Headings. På sökordet Peritoneal dialysis valdes tillvalet 
“Explode” för att inkludera underrubrikerna för sökordet. Dessa sökord tillsammans med 

inklusionskriterierna resulterade i totalt 52 träffar där abstrakt och titel granskades. I tabell 2 i 
PubMed valdes sökorden Peritoneal dialysis och Quality of life. Sökorden resulterade 

tillsammans med inklusionskriterierna i 146 träffar där abstrakt och titel granskades. Sökningen 
gjordes enbart med MeSH-termer. Sökorden i samtliga databaser kombinerades med AND. 
Vilket uppfyller kriterierna för Polit och Beck (2012) steg 3.  

 

 

 

1. Formulering av syfte. 

 

2. Sökstrategi - genom att presentera sökord, databas och nyckelord. 

 

3. Urvalsmetod, inklusion- och exklusionskriterier samt insamling av primärkällor - 
dokumentera sökningen. 

 

4. Sortering av källor för relevans och lämplighet - ta bort irrelevanta. 

 

6. Sortering data - för relevans och lämplighet. 

 

5. Dataframställning - kontroll av artiklarna. 

 

7. Kritisk granskning av material - både kvantitativt och kvalitativt. 

 

8. Analysering och strukturering - information av sökning efter kategorier. 
 

9. Sammanställning av data - med resultat. 

 



 

 

9 

Inklusions- och exklusionskriterier  

I enlighet med steg 3 var databassökningarna begränsade till tio år för att erhålla den senaste 
forskningen inom området. I CINAHL är sökningen begränsad till tio år vilket motsvarar år 
2009, åldersspann ”All adult” och filtreringen Peer reviewed samt artiklar skrivna på engelska. 

I PubMed är sökningen begränsad till tio år, åldersspann från 19 år och uppåt och enbart 
engelska artiklar. Reviewartiklar exkluderades i båda databaser. Databassökningen gjordes från 

och med 2009-01-01 till och med 2019-01-29.  

Tabell 1: Databassökning CINAHL. 

 

Tabell 2: Databassökning i PubMed. 

Databas Sök  Sökord 
MesH  

Antal 
träffar  

Urval 1 Urval 2 Urval 
3  

PubMed S1 Peritoneal dialys   25268    

 S2 Quality of life   171017    

 S3 (S1) AND (S2)  146 34 ((3)) 12 10 

Totalt     31 12 10 

 

Externdublett = (( )) 

Urval 1 

Urval 1 sker med hjälp av Polit och Beck (2012) steg 4, som innebär att artiklarnas titel och 

abstrakt granskas, detta för att se om artiklarna är relevanta för studiens syfte. Författarna sökte 
fram totalt 198 artiklar från båda databaserna. Artiklarna som inte bedömdes vara relevanta för 

Databas Sök 

 

 Sökord 
Major 
Headings 

Antal 
träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

CINAHL S1 Peritoneal 
dialys  

 3127    

 S2 Quality of life   90864    

 S3 (S1) AND (S2)   52 14 3 1 

Totalt     14 3 1 
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studiens syfte valdes bort. I CINAHL framkom det 14 artiklar som ansågs vara relevanta och i 

PubMed 31 artiklar varav 3 artiklar var externa dubbletter. 

Urval 2 

I urval 2 granskades de 45 artiklarna i sin helhet, både metod och resultat för att se om innehållet 
stämde överens med studiens syfte. Innehållet i artiklarna läste först enskilt och sedan 

gemensamt. De valda artiklarnas metod och resultat granskades enligt Polit och Beck (2012) 
steg 5. När steg 6 genomfördes sorterades data efter relevans och lämplighet. Totalt gallrades 

30 artiklar bort då de inte svarade mot studiens syfte. Det återstod då totalt 15 artiklar från 
PubMed och CINAHL. 

Urval 3   

I urval 3 användes Polit och Beck (2012) steg 7 där de 15 artiklarna kvalitetsgranskades enligt 

Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research Report  och Guide to an Overall 
Critique of a Qualitative Research Report. Efter granskningen återstod totalt 11 artiklar efter 
att fyra artiklar valts bort med motiveringen att de inte uppfyllde kraven för hur en vetenskaplig 

artikel ska vara uppbyggd eller som inte blivit granskatde av en etisk kommitté. 10 artiklar var 
kvantitativa och 1 var av mixad metod, både kvantitativ och kvalitativ.  

Databearbetning 

När steg 8 genomfördes lästes artiklarna separat för att få en enskild uppfattning och förståelse. 

Sedan diskuterades artiklarna tillsammans för att få en gemensam förståelse och klarhet om de 
utvalda artiklarna matchade med studiens syfte. Resultat som svarade på studiens syfte 
identifierades och markerades med hjälp av överstrykningspennor i olika färger. I Steg 9 enligt 

Polit och Beck (2012) sammanställdes resultatet utefter de olika färger och delar som kommit 
fram under granskningen. Kategorier växte fram och identifierades. Databearbetningen skedde 

induktivt. Utifrån vilka artiklar som ansågs vara godkända för litteraturstudien lades samtliga 
artiklar in i en artikelmatris som presenteras i Bilaga 1.  
 

Forskningsetiska ställningstaganden 

Etiska överväganden är en del i skapandet av en litteraturstudie. Vetenskapsrådet (2018) har 
klara riktlinjer för vad som gäller vid forskning. En del är att fusk och ohederlighet inte under 
några förutsättningar får förekomma. Till exempel stöld eller plagiat av data, felaktigt angivna 

inklusion- och exklusionskriterier eller missvisande källor (Vetenskapsrådet 2018). Utöver att 
författarna har tagit hänsyn till föregående exempel har materialet också granskats kritiskt och 

källhänvisats korrekt (Forsberg & Wengström 2013). Vid översättning av det engelska språket 
till svenska har ett engelsk-svenskt lexikon använts för att undvika misstolkningar. Citat har 
bevarats på sitt orginalspråk för att undvika att resultatet tolkas felaktigt. Författarna har haft 

en objektiv syn och tolkat med hjälp av Polit och Beck (2012). 
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Resultat 

Syftet med litteraturstudien var att belysa aspekter av livskvalitet hos patienter som behandlas 
med peritonealdialys. Resultatet är baserat utefter elva vetenskapliga artiklar varav tio 

kvantitativa artiklar och en artikel av blandad metod av kvantitativ och kvalitativ. Av artiklarna 
som använts i litteraturstudien var två från Europa, två från Sydamerika, en från Afrika och sex 

från Asien. Artiklarna redovisas i artikelmatrisen (bilaga 1). Resultatet presenteras i fem olika 
kategorier: Påverkan på patientens psykiska status, arbetssituation och ekonomisk status, äldre 
och yngre patienter samt deras sociala begränsningar, erhålla stöd från närstående och 

sjukvårdspersonal samt fysisk påverkan av behandlingsmetoden. 

 

 

Figur 2: Kategorier utifrån resultatet 

Påverkan på patientens psykiska status  

Ångest och depression visade sig ha påverkan på patientens livskvalitet (Ören et al. 2013; Griva 
et al. 2015;Griva et al. 2013; Grincenkov et al. 2012; Jung et al. 2016; Lim et al. 2015; Varela 

et al. 2012).  Enligt Varela et al. (2011) uppvisade patienterna tecken depression över känslan 
av förlust av tidigare liv. Den förändrade livssituationen och omställningen av den nya 

behandlingen medförde att patienterna utvecklade ångest och den psykiska statusen påverkade 
livskvaliteten i en negativ bemärkelse. Ångest och depression var avgörande för hur 
livskvaliteten uppfattades hos patienter som genomgick behandling med peritonealdialys 

(Varela et al. 2011). I studierna (Jung et al. 2016; Lim et al. 2015; Ören et al. 2013; Griva et al. 
2015; Griva et al 2013) undersöktes den psykiska statusen där patienterna uppgav att de någon 

gång haft ångest och/eller depression under sin behandling, vilket i sin tur bidrog till att de 
upplevde en försämrad livskvalitet. Grincenkov et al (2012) menade att den psykiska statusen 
hade lägre SF-36 poäng medan i Ören et al. (2013) hade patienterna signifikant högre SF-36 

Aspekter

Påverkan på 
patientens 

psykiska status

Abetssituation och 
ekonomisk status

Äldre och yngre 
patienter samt 
deras sociala 

begränsningar

Erhålla stöd från 
närstående och 

sjukvårdspersonal

Fyskisk påverkan 
av 

behandligsmetoden



 

 

12 

poäng. Griva et al. (2015) jämförde psykisk status mellan patienter med APD och CAPD vilket 

resulterade i att patienterna med APD upplevde mer ångest än de med CAPD. Däremot hade 
båda grupperna likvärdiga poäng oavsett om de upplevde sig deprimerade eller inte (Griva et 

al 2015). I två andra artiklar talade resultatet för att de båda metoderna inte skiljde sig något 
gällande påverkan av livskvaliteten (Jung et al. 2016; Grincenkov et al; 2012). 

Tannor et al. (2017) beskriver att förändrad kroppsbild hade en psykisk inverkan som påverkade 

livskvaliteten främst hos kvinnor. Kvinnorna upplevde att kroppsbilden ändrat sig i samband 
med att de startat upp sin dialysbehandling, vilket har bidragit till känslan av negativ 
kroppsuppfattning. Till exempel nämner några av kvinnorna att dialyskatetern på magen syntes 

och därmed kände de sig oattraktiva, vilket bidrog till att sexualiteten påverkades och därmed 
också livskvaliteten på ett negativt sätt (Tannor et al. 2017; Varela et al. 2011; Jung et al. 2016). 

En patient uttrycker följande:  
 

“You cannot, the way you had sex before, it’s not the same anymore ... if he starts touching 

me, then I think: Oh God, the ‘pipe’ you know.” (Tannor et al. 2017, s. 5) 

Arbetssituation och ekonomisk status 

Enligt Tannor et al. (2017) framgick det att arbetssituationen påverkade patienternas livskvalitet 

både positivt och negativt. Arbete upplevdes främja den sociala aspekten och gjorde att de kom 
ut från hemmet och socialiserade sig. Något som bidrog till att livskvaliteten påverkades 

positivt. Patienter beskrev även i sina intervjuer att de upplevde det svårare att få anställning 
och att de kände press över att förväntas kunna arbeta som de gjorde innan behandlingen. En 
patient beskrev följande: 

 

“...you don’t get a job if you are on peritoneal dialysis. People don’t want to employ 

us…”  (Tannor et al. 2017, s. 5) 

 

Grincenkov et al. (2012) undersökte hur livskvaliteten påverkades av ekonomisk status kopplat 

till inkomst och utbildning på (n=486) patienter i Brasilien under deras första år med 
peritonealdialys. Resultatet visade att livskvalitets-faktorerna i SF-36 inte påverkades av varken 
inkomst eller utbildning (Grincenkov 2012). Däremot framgick det ur Ören et al. (2013) att 

patienter med högre utbildning och bättre ekonomi upplevde bättre livskvalitet än patienter med 
lägre utbildning och sämre ekonomi.  

Äldre och yngre patienter samt deras sociala begränsningar 

I fyra av artiklarna framkom det att åldern hade påverkan på upplevelsen av livskvaliteten (Ören 

et al. 2013; Varela et al. 2011; Atapour et al. 2016; Tannor et al. 2017). I två av artiklarna 
framkom det att äldre patienter upplevde bättre livskvalitet gentemot yngre patienter med 

peritonealdialys (Varela et al. 2011; Ören et al. 2013). Äldre upplevde livskvaliteten som bättre 
då majoriteten hade gått i pension, hade familj och uppnått sina karriärsmål vilket gjorde att 
dessa patienter upplevde trygghet (Ören et al. 2013). Tannor et al. (2017) menade att yngre 

patienter uttryckte svårigheter med att starta nya relationer på grund av faktumet att behöva 



 

 

13 

förklara och berätta om sin sjukdom. Enligt Atapour et al. (2016) hade åldern en generell 

negativ inverkan på livskvaliteten hos yngre patienter. 

Patienter upplevde enligt Tannor et al. (2017) sociala begränsningar. De avstod till exempel 
från sociala aktiviteter för att kunna möjliggöra sin dialysbehandling då bytena sker på utsatta 

tider samt för undvika att stressiga situationer ska uppstå. Detta begränsade dem både socialt 
och störde vardagliga rutiner som i sin tur påverkade livskvaliteten i en negativ bemärkelse 

(Tannor et al. 2017). En patient uttrycker följande:  
 

 “...you can’t go with them because they won’t come back in time for you to do  

your exchange. So I rather stay at home...”  (Tannor et al. 2017, s. 5 )  

 

Erhålla stöd från närstående och sjukvårdspersonal 

I fyra artiklar framkommer det att patienternas livskvalitet påverkades beroende på vilket 
omvårdnadsstöd de fått i samband med sin behandling (Chow & Wong 2010; Tannor et al 2017; 

Ören et al. 2017; Griva et al. 2015). Chow och Wong (2010) undersökte effekten av ett 
interventionsprogram utformat för att främja livskvaliteten hos patienter med peritonealdialys. 

Programmet utgick från ett strukturerat schema med fokus på stöd där varje patient följdes upp 
veckovis genom telefonkontakt. Tidsperioden för interventionsprogrammet var 12 veckor. 
Undersökningsgruppen jämfördes senare med en kontrollgrupp som inte varit en del av 

interventionen och resultatet visade att undersökningsgruppen hade en förbättrad livskvalitet 
efter 12 veckor. Patienterna som varit delaktiga i interventionen rapporterade en förbättrad 

livskvalitet gällande sömnkvalitet, fysisk funktion, förbättrad emotionell status och mindre 
smärta (Chow & Wong 2010).  

Majoriteten av patienterna var gifta, hade familj och upplevde att de fick stöd från närstående i 
sin behandling vilket bidrog till en ökad livskvalitet (Ören et al. 2013; Griva et al. 2015). 

Patienter uttryckte att stöd från familj, sjukvårdspersonal och andra patienter med 
peritonealdialys var värdefullt i hanteringen av sin sjukdom och som även det främjade deras 

livskvalitet (Griva et al. 2015). I Griva et al. (2015) framkom det att stödet från vårdpersonalen 
upplevdes viktigt då det bidrog till en förenklad vardag som ledde till en främjad livskvalitet. 
Däremot menade Tannor et al. (2017) att flera patienter saknade stöd från jämbördiga som 

behandlades med samma dialysmetod. Orsaken till den glesa eller obefintliga kontakten var för 
att behandlingen med peritonealdialys sker självständigt eller med stöttning i hemmet och inte 

på sjukhus (Tannor et al. 2017).  

Fysisk påverkan av behandlingsmetoden 

I sex av artiklarna framkom det att förändrad fysiska förmåga påverkade livskvaliteten hos 
patienter med peritonealdialys (Grincenkov et al. 2014; Grincenkov et al. 2012; Griva et al. 

2014; Chow & Wong 2010; Jung et al. 2016; Lim et al. 2015). Kroppslig smärta beskrevs som 
ett symtom som påverkade patienternas livskvalitet i en negativ bemärkelse. Andra utmärkande 
symtom var magsmärtor och hudirritation (Grincenkov et al. 2012; Atapour et al. 2016). Tannor 

et al. (2017) menade att klåda på huden var en vanlig biverkan till peritonealdialys vilket 
medförde att patienternas sömnkvalitet påverkades och därmed också livskvaliteten negativt. 

Lim et al. (2015) undersökte hur livskvaliteten påverkades under de 12 första månaderna med 
peritonealdialys hos patienter i Singapore. Det visade sig att majoriteten av patienterna 
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upplevde att deras fysiska förmåga förändrats och därmed påverkat deras livskvalitet negativt. 

De upplevde att deras fysiska förmåga försämrats och att de upplevde mer trötthet (Lim et al. 
2015). Anpassningen av den nya behandlingen medförde att patienterna upplevde ökad trötthet 

över sin nya behandling, vilket påverkade livskvaliteten negativt (Tannor et al. 2017).  

De patienter som fick hjälp med dialysen använde sig av APD nattetid och majoriteten som 
utförde sin dialysbehandling självständigt använde sig av CAPD. Detta medförde att 

patienterna med CAPD upplevde generellt bättre livskvalitet jämfört med patienterna med APD 
främst på grund av försämrad sömnkvalitet och ökad trötthet hos de med nattdialys (Griva et 
al. 2015). Enligt (Jung et al 2016; Grincenkov et al. 2012) framkom att de två olika 

behandlingsmetoderna CAPD och APD inte skiljde sig åt gällande påverkan av livskvaliteten. 
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Diskussion  

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa aspekter av livskvalitet hos patienter som behandlas 
med peritonealdialys. I studiens resultat framkom det att olika aspekter som påverkan på 
patientens psykiska status, arbetssituation och ekonomisk status, äldre och yngre patienter samt 

deras sociala begränsningar, erhålla stöd från närstående och sjukvårdspersonal samt fysisk 
påverkan av behandlingsmetoden. 

Påverkan på patientens psykiska status 

Som tidigare nämnts i litteraturstudiens resultat framkom det att patienterna någon gång under 

sin behandlingsperiod upplevt någon form av ångest och/eller depression. Dessa aspekter var 
avgörande för hur livskvaliteten upplevdes hos dessa patienter. Något som styrks i Treadwell 

(2017) där patienterna som behandlades med peritonealdialys visade sig ha påverkan på den 
psykiska statusen och att även de någon gång upplevt depression och/eller ångest. Depressionen 
grundade sig i den förändrade livssituationen och svårigheter att acceptera sin nya 

dialysbehandling och diagnos. Patienterna upplevde allt från mildare former till svårare former 
av depression och ångest, vilket har bidragit till att de upplevde nedsatt livskvalitet (Treadwell 

2017). Detta är någonting som tyder på att de flesta patienter som behandlas med 
peritonealdialys någon gång under sin behandling haft påverkan på sin psykiska hälsa. Vilket 
överensstämmer med litteraturstudiens resultat.  

Arbetssituation och ekonomisk status 

Litteraturstudiens resultat talade för att utbildning, inkomst och ekonomi inte hade någon större 
påverkan av livskvaliteten vid peritonealdialys. Ören et al. (2013) påvisade däremot att patienter 
med lägre inkomst hade sämre livskvalitet än de med högre inkomst. Vilket säger emot tidigare 

resultat och är något som styrks av Al Wakeel (2009) som menar att sämre ekonomi påverkade 
livskvaliteten negativt. Al Wakeel (2009) styrker även studien gjord av (Tannor et al. 2017) och 
menar att arbete och utbildning var två aspekter som påverkade livskvaliteten i en positiv 

bemärkelse. Sammanfattningsvis kan resultatet tolkas som att sämre ekonomi påverkade 
livskvaliteten negativt och att arbete och utbildning påverkade livskvaliteten positivt. Utifrån 

författarnas tolkning var den sociala aspekten kopplat till arbete en värdefull aspekt för 
patienternas livskvalitet. Resultatet kan tolkas som att patienter med högre utbildning och 
ekonomisk status har bättre förutsättningar till en god livskvalitet än patienterna med lägre 

utbildning och sämre ekonomi. Vilket kan ses som en orättvisa, speciellt i länder som inte har 
ett skattesystem och en likvärdig sjukvård för alla. 

Äldre och yngre patienter samt deras sociala begränsningar 

I enlighet med litteraturstudiens resultat beskriver majoriteten av artiklarna att åldern visade sig 

vara en betydande aspekt gällande livskvaliteten. Flera artiklar tog upp aspekten ålder och 
påvisade att äldre patienter generellt hade bättre livskvalitet än yngre patienter med 

peritonealdialys. De yngre patienterna uttryckte att de var begränsade i sitt sociala liv och kände 
skam i att berätta om sin sjukdom och behandling jämfört med äldre patienter som hade lättare 
att acceptera sin sjukdom och var tryggare i sig själva (Tannor et al. 2017). Resultatets stöds av 

Al Wakeel (2009) som påvisade att högre ålder hade en positiv inverkan på livskvaliteten. 
Yngre upplevde en sämre livskvalitet än äldre patienter på grund av att de kände sig mer 
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begränsade i sitt vardagsliv då de har en mer aktiv vardag och fler fysiska intressen än äldre 

patienter (Al Wakeel 2009). Beroende på vilken ålder och vart patienten befinner sig i livet 
gällande familjeförhållanden och relationskrets avgör det vilken livskvalitet patienten upplever. 

Tankar som uppstår är att patienter som lever utan partner och barn eller som har få sociala 
relationer i kombination med lägre ålder löper högre risk att drabbas av nedsatt livskvalitet.  

 

Erhålla stöd från närstående och sjukvårdspersonal 

I resultatet framkom det att livskvaliteten påverkades av vilket stöd patienten fått under sin 

behandling. Stödet från familj och närstående visade sig vara den mest betydelsefulla aspekten 
för att främja livskvaliteten hos patienter med peritonealdialys. Detta är något som stärks i en 
studie av Lindqvist & Sjödén (1998) som menade att stödet från sin partner eller närstående var 

den största påverkande faktorn för hur livskvaliteten uppfattades hos dessa patienter. I den 
tidigare nämnda interventionen av Chow och Wong (2010) som testades hos patienter med 

peritonealdialys resulterade programmet i en förbättrad livskvalitet hos undersökningsgruppen 
under den första tiden jämfört med kontrollgruppen som var opåverkade. Interventionen i sig 
eller delar av den skulle enligt författarna till litteraturstudien kunna vara värdefull och 

användbar i vården av patienter med peritonealdialys, redan vid behandlingsstart för att främja 
och förbättra livskvaliteten. 

 

Fysisk påverkan av behandlingsmetoden 

Den fysiska funktionen påverkades i negativ bemärkelse i flertalet av de studier som deltog i 

resultatet. Wright (2015) stärker föregående konstaterande och menar att den fysiska funktionen 
och de kroppsliga symtomen av behandlingen påverkar livskvaliteten negativt. Vilket stämmer 

överens med litteraturstudiens resultat. Tolkningen och slutsatsen är att de främsta fysiska 
biverkningarna till peritonealdialys är ökad trötthet, smärta och sämre sömnkvalitet främst hos 
patienterna med APD (Griva et al.2015). Dialys nattetid kan bidra till att patienten störs av både 

maskinen och slangarna som sitter kopplade till dialyskatetern. Sjuksköterskan bör ha kunskap 
om detta för att kunna främja och utforma åtgärder som bidrar till att patientens sömnkvalitet 

och livskvalitet förbättras.  

 

Peritonealdialys jämfört med hemodialys 

Jämförelser av livskvalitet mellan peritonealdialys och hemodialys, den andra behandlingen vid 
njursvikt visade att det fanns skillnader mellan modaliteterna (Atapour et al. 2016; Griva et al. 

2013; Tannor et al. 2017; Ören et al. 2012). Två artiklar menade att patienterna som 
behandlades med peritonealdialys upplevde en generellt bättre livskvalitet än patienterna med 
hemodialys. Patienterna med hemodialys upplevde bland annat större 

behandlingsbegränsningar och visade sämre poäng för fysisk funktion (Atapour et al. 2016; 
Tannor et al. 2017; Ören et al. 2012). Griva et al. (2013) menar däremot att patienterna med 

peritonealdialys påvisade en sämre livskvalitet än vad patienterna med hemodialys gjorde. Den 
utmärkande faktorn var depression som visade sig vara vanligare hos patienterna med 
peritonealdialys (Griva et al. 2013). Gemensamt för alla undersökningar av skillnader mellan 

upplevelsen av livskvaliteten vid peritonealdialys och hemodialys var att det inte fanns någon 
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utmärkande statistik för någon av modaliteterna. Sammanfattningsvis kan livskvaliteten 

upplevas både sämre och bättre mellan de båda behandlingsmetoderna. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa aspekter av livskvalitet hos patienter som behandlas 
med peritonealdialys. Informationen togs ut från två olika databaser för att få bredd och relevans 

i sökningen. Vid valet av databas utgick författarna från Forsberg & Wengström (2016) där 
CINAHL och PubMed valdes fram som de två databaserna som täckte bred omvårdnad och 

medicin. Med hjälp av dessa två databaser söktes tidigare och relevant forskning fram kopplat 
till litteraturstudiens syfte.  

Sökorden som användes var Peritoneal dialysis och Quality of life. Sökorden var identiska i 

både PubMed och CINAHL. Artiklarnas publiceringsdatum begränsades till tio år vilket 
motsvarar tidsintervallen mellan 2009-01-01 till och med 2019-01-29. Anledningen var att fem 
år inte gav tillräckligt med artiklar för studien. Sökordet Renal failure chronic exkluderades då 

det blev överflödigt och inte gynnade sökningen med träffar. 
 

I flertalet artiklar från databassökningen var artiklarna uppbyggda på jämförelser mellan 
livskvalitet vid peritonealdialys och hemodialys. Trots att syftet till författarnas 
litteraturundersökning var peritonealdialys och inte hemodialys valdes vissa av dessa artiklar 

ut trots det. Däremot användes endast resultat från delen där peritonealdialys togs upp. Orsaken 
var att relevant resultat gick bort om sökordet NOT hemodialysis hade använts.   

 
Sista steget i urvalsprocessen utgick från Polit och Beck (2012) där artiklarna 
kvalitetsgranskades och totalt elva stycken artiklar valdes och inkluderades till litteraturstudien. 

Tio artiklar från PubMed och en artikel från CINAHL, varav 3 externa dubbletter. Samtliga 
artiklar var kvantitativa förutom en som var av mixad metod, både kvalitativ och kvantitativ. 
Artiklarna som exkluderades efter kvalitetsgranskningen valdes bort då studierna inte 

besvarade litteraturstudiens syfte eller uppfyllde kraven för en vetenskaplig artikel enligt Polit 
och Beck (2012) kvalitativa och kvantitativa granskningsmall. Artiklarna var utförda i Turkiet 

(n=1), Spanien (n=1), Sydafrika (n=1), Singapore (n=3), Kina (n=1), Sydkorea (n=1), Brasilien 
(n=2) och Iran (n=1).  
 

Majoriteten av artiklarna som användes i resultatet var kvantitativa vilket kan ha medfört en 
risk att resultatet tolkats fel. För att minimera risken att svåra termer från studien ska ha 

feltolkats har lexikon använts. Fler kvalitativa artiklar hade varit önskvärt för resultatet då det 
ger en djupare förståelse och mer konkreta exempel från intervjuer. Orsaken till det låga antalet 
kvalitativa artiklar beror på att livskvalitet främst mäts genom statistiska mätningar, exempelvis 

mätinstrument. I de elva artiklar som sammanställt litteraturstudiens resultat har antingen 
mätinstrumentet SF-36 eller KDQOL-SF använts för att mäta livskvaliteten. Instrumenten har 

varit betydelsefulla vid granskningen av hur livskvaliteten upplevts och de har tagit med viktiga 
och konkreta delar. Detta har bidragit med att författarna har fått en bättre helhet och förståelse 
som gjort det lättare att tolka. Det har också hjälpt författarna att enklare kunnat koppla ihop 

och jämföra resultaten med varandra, vilket ses som en styrka.  
 

Klinisk betydelse 
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Denna litteraturstudie har undersökt vilka aspekter av livskvalitet som påverkats hos patienter 

som genomgår behandling med peritonealdialys. Resultaten lyfter fram olika aspekter som 
anses ha påverkan på livskvaliteten och förhoppningen är att kunna tillföra mer kunskap och 

förståelse för hur livskvaliteten påverkas. Det är viktigt som sjuksköterska att ha en god 
uppfattning och bättre förståelse för patienters olika omvårdnadsbehov, då dessa patienter kan 
påträffas inom flera olika vårdinstanser.  En ökad förståelse bidrar till sjuksköterskan lättare 

kan främja hälsa och identifiera riskfaktorer vilket kan bidra till att känslan av nedsatt 
livskvalitet minimeras. 

 

Förslag på fortsatt forskning  

Träffarna från litteratursökningen bestod främst av kvantitativa artiklar i kombination med att 

få artiklar var gjorda i Sverige och Norden, vilket kan tyda på att forskningen är bristfällig i 
dessa delar. Kvantitativa artiklar är relevant för ämnet livskvalitet men kvalitativa artiklar kan 

ge en djupare förståelse och inblick i ämnet. Litteratursökningen som var begränsad till tio år 
gav trots det inte gav många och värdefulla träffar vilket även det kan tyda på att forskningen 
inte kommit så långt.  

 
I artiklarna från litteratursökningen framkommer det inte om sjuksköterskorna anser sig ha den 

kompetens som krävs för att vårda patienter som genomgår behandling med peritonealdialys. 
Något som är angeläget att forska vidare inom då det är en liten del av alla patienter med 
njursvikt som använder just denna form av dialys. 

 
En utmärkande del av resultatet från studien var att yngre patienter hade en generellt sämre 

livskvalitet än äldre patienter. Detta är någonting som väcker tankar och intresse att forska mer 
om, då främst yngre patienter är de som kommer leva längst med behandlingsmetoden.  
 

Slutsats 

Patienterna upplevde att livskvaliteten försämrades av depression och ångest på grund av 
behandlingens psykiska påverkan. De uppgav att arbetssituationen påverkade livskvaliteten 
positivt av främjad social status och negativ påverkan av livskvaliteten relaterat till trötthet av 

arbetsbelastningen. Behandling med peritonealdialys gav främst biverkningar i form av fysiska 
symtom som smärta och trötthet. De sociala begränsningarna orsakades av att patienterna 

upplevde att de inte kunde genomföra sin behandling om de inte befann sig nära hemmet, vilket 
gjorde att de avstod från sociala aktiviteter. Ökad ålder visade sig främja livskvaliteten vilket 
innebar att yngre var mer utsatta och stödet från närstående samt sjukvårdspersonal hade en stor 

betydelse i upplevelsen livskvalitet. Patienter som genomgick behandling med peritonealdialys 
visade sig uppleva en generellt nedsatt livskvalitet. 
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(2016) 
 
Sydkorea 

 

 

 
 

 

 

 

Syftet med studien var 
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(2016) 
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Syftet med studien var 
att undersöka hur 
hälsorelaterad 
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är en del av en större 
studie samt journaler. 
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rekryterades från en 
större studie. 
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(2017) 
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Urval: Alla 
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begränsningar. 

Varela, L., Vazquez, 
M., Bolanos, L & 
Alonso, R. 
 
  
(2011) 
 
Spanien 

 
 

 

 

 

Syftet med studien var 
att undersöka om det 
fanns några 
psykologiska faktorer 
som påverkar 
hälsorelaterad 
livskvalitet för 
patienter som 
genomgår PD. 

Kvantitativ studie. 
Enkät.  
Deltagare: 53  
Bortfall: 11 
Urval: Deltagare 
rekryterades efter 
inklusion- och 
exklusionskriterier.  

Resultatet visar att med 
hjälp av de olika 
mätinstrumenten som 
framkommer i studien, 
har PD en stor inverkan 
på patienternas 
hälsorelaterad 
livskvalitet. Av de 53 
som deltar har cirka 
16% drabbats av svår 
ångest blandat med 
depression. 

Ören, B & Enc, N. 
 
(2012) 
 
Turkiet  

 
 

 

 

 

 

Syftet med studien var 
att undersöka patienter 
med kronisk HD och 
PD samt relaterade 
faktorer. 

Kvantitativ studie. 
Enkät. 
t-test har använts. 
125 med PD deltog. 
Bortfall: Framgår ej. 
Urval: Rekrytering 
sker via fem 
dialyscenter 
 

Resultatet visar att 
livskvaliteten kan 
påverkas av ålder, 
ekonomisk status, sömn, 
egenvård och långvarig 
trötthet 

 


