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Godkänd 

     Datum 

Examinator 

Patienter med kronisk njursvikt som genomgår hemodialys spenderar i genomsnitt tre till fyra gånger i 
veckan samt tre till fem timmar per tillfälle på hemodialysbehandling. Syftet med litteraturstudien var 
att beskriva livskvaliteten hos patienter med kronisk njursvikt som genomgår hemodialysbehandling. 
Metoden som användes var en litteraturstudie. Elva artiklar utgjorde resultatet vilka söktes fram i 
databaserna PubMed och Cinahl och genomgick kvalitetsgranskning. Resultatet som framkom var att 
ett flertal faktorer av livskvaliteten var påverkade hos denna patientgrupp. De faktorer som 
identifierades och utgjorde kategorier i resultatet var emotionell påverkan, kroppsliga symtom, trötthet, 
smärta, påverkan på det sexuella samlivet, påverkan på ekonomisk situation och påverkan på den 
sociala tillvaron. Näst intill uteslutande beskrevs denna påverkan ur negativ bemärkelse. Slutsatsen 
var att kronisk njursvikt leder till radikala förändringar i livet som i sin tur bidrar till en påverkan på 
livskvaliteten. Sjuksköterskan har nytta av kunskap om hur livskvaliteten påverkas hos dessa patienter 
för att kunna bedriva en omvårdnad som anpassats efter patienten på bästa sätt.  
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Introduktion*
År 2013 behandlades 2931 patienter i Sverige med hemodialys (Svenskt Njurregister 
[SNR] 2013). Medelåldern hos denna patientgrupp var år 2013 69,5 år. Dessa patienter 
spenderar i genomsnitt tre till fyra gånger i veckan samt tre till fem timmar per tillfälle 
på hemodialysbehandling (SNR 2013). Enligt Öztürk et al. (2011) kan kroniska 
sjukdomar, exempelvis kronisk njursvikt, leda till radikala förändringar i livet som i sin 
tur kan leda till en påverkan på livskvaliteten. Aktuell forskning inom området visar att 
kronisk njursvikt har en större påverkan på livskvaliteten än vad andra kroniska 
sjukdomar har, exempelvis hjärtsvikt, diabetes, kronisk lungsjukdom och artrit (Anees 
et al. 2011). I en studie utförd av Claxton et al. (2010) framkom att kronisk njursvikt är 
en sjukdom vars förekomst i världen ökar vilket medför att dessa patienter kommer att 
förekomma allt oftare inom vården i framtiden.  

 

Njurarnas*funktion*
I Martini och Bartholomew (2010) framgår att människan normalt har två njurar som 
sitter på var sin sida om ryggraden innanför nedersta revbenen, ungefär i nivå ovan 
naveln. Njurarna är normalt ca tio cm stora och väger ungefär 150 gram styck. Njurarna 
har en komplex uppbyggnad med formen likt en kidneyböna och består av ca en miljon 
nefroner var. Varje nefron består av många små blodkärl som sammanflätats i en 
bolliknande formation kallad glomerulus där själva filtrationen från blodet sker. 
Nefronet innehåller även ett litet rör, tubuli, som urinen filtreras ut i för att sedan ledas 
vidare till njurbäckenet och därefter till slut via urinledarna till urinblåsan. Njurarna har 
denna komplexa uppbyggnad för att kunna utföra de uppgifter de har i kroppen vilka är 
att rena blodet från främmande ämnen och slaggprodukter. Samtidigt regleras kroppens 
vätskebalans genom att överflödig vätska utsöndras via urinen. Njurarna sköter även 
elektrolytbalansen samt medverkar till att blodtrycksregleringen och pH-nivån i kroppen 
är så optimal som möjligt. Njurarna har även som uppgift att tillverka hormonet 
erytropoetin (EPO) som är ett måste i tillverkningen och utvecklingen av röda 
blodkroppar. Njurarna tillverkar även enzymet renin samt omvandlar vitamin D till sin 
fungerande form (Martini & Bartholomew 2010). 

*

Njursvikt*
Njursvikt är ett tillstånd där funktionen i njurarna av någon anledning är nedsatt och 
därmed inte fungerar som de ska. Överflödig vätska och restprodukter stannar då kvar i 
kroppen och detta kan vara ett livshotande tillstånd om det inte behandlas. Det finns två 
olika typer av njursvikt. Akut njursvikt där förloppet går fort och ofta har någon akut 
orsak så som flödeshinder för urinen exempelvis vid njursten, otillräcklig blodtillförsel 
till njurarna beroende på exempelvis en stor blödning eller kraftig uttorkning. Det kan 
även bero på någon form av förgiftning som tillfälligt slagit ut njurfunktionen. Vid akut 
njursvikt åtgärdas och behandlas den primära orsaken. Njurarna återgår då oftast till sin 
normala funktion (Ericson & Ericson 2010). 
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Kronisk njursvikt innebär en smygande funktionsnedsättning av njurarna, denna 
funktionsnedsättning upptäckts ofta i ett sent skede. Detta beror på att människan 
egentligen klarar sig fullgott med ca 30-40 procent av njurfunktionen och symtomen 
blir inte så pass allvarliga att behandling krävs innan njurkapaciteten understigit 30-40 
procent (Ericson & Ericson 2010). När njurfunktionen understigit 10-15 procent av sin 
normala förmåga är tillståndet livshotande och behandling krävs (Timmers et al. 2008). 
Orsakerna till kronisk njursvikt kan vara många. De vanligaste är diabetesnefropati, 
kronisk pyelonefrit, cystnjuresjukdom, hypertoni och glomerulonefrit (SNR 2013). 
Eftersom njursvikten är kronisk innebär det att njurarna sakta blir sämre, det går att 
bromsa försämringen men att få tillbaka redan skadad njurfunktion är inte möjligt. När 
den kroniska njursvikten lett till att njurarna inte fungerar alls eller har en otillräcklig 
funktion för kroppen krävs att personen genomgår någon form av behandling där 
njurfunktionen ersätts medicinsk väg, alternativt att patienten blir njurtransplanterad 
(Ericson & Ericson 2010). Kronisk njursvikt är en sjukdom som på olika sätt påverkar 
flera aspekter av patientens liv (Pakpour et al. 2010).  

 

Dialys*
Den medicinska behandling som ersätter njurarnas funktion heter dialys. Det finns två 
olika former av dialys; hemodialys och peritonealdialys (Gulbrandsen 2011). 

Hemodialys är en dialysform där patienten kopplas via en in/utfart (access) från 
patientens blodbana till en maskin som för ut blodet från kroppen för att renas. Eftersom 
blodflödet behöver vara större än vad en normal ven/artär har används antingen en 
arterio venös fistel (AV-fistel), en graft-fistel eller en central dialys kateter (CDK). I 
vissa akuta/speciella fall används en tillfällig dialyskateter som placeras i ett stort kärl. 
Överflödig vätska och slaggprodukter avlägsnas genom ett dialysfilter som fungerar 
som kroppens njurar. Ca tre deciliter blod är kontinuerligt utanför kroppen. Därefter 
förs blodet åter in i patientens blodbana för att sedan upprepa samma process i ca tre till 
fem timmar likt ett kretslopp. Under denna tid renas ca 30-70 liter blod beroende på 
längd av behandlingen samt hur stort flödet är mellan patient och dialysmaskin 
(Gulbrandsen 2011).  

Mängden vätska som skall avlägsnas från blodet bestäms av hur mycket överflödig 
vätska personen har vid dialysstart. Patientens torrvikt uträknas med hjälp ett tekniskt 
instrument kallat body composition monitor (BCM). Innan dialysstart får patienten väga 
sig och skillnaden mellan torrvikten och den dagliga vikten innebär den mängd vätska 
som skall avlägsnas från blodet (Gulbrandsen 2011). Aktuell forskning inom området är 
överens om att varaktig dialysbehandling resulterar i en signifikant förändring av 
livsstilen för många av dessa patienter (Abdel-Kader et al. 2009 ; Song et al. 2011 ; 
Herlin & Wann-Hansson 2010).      

Peritonealdialys är den andra dialysformen där kroppens rening och vätskeutsöndring 
sker genom att en kvarvarande kateter läggs in mellan huden och bukhinnan. Genom 
denna kateter förs vätska in som innehåller olika koncentrationer av olika ämnen. Denna 
vätska placeras i bukhålan och de olika koncentrationerna av ämnen i vätskan medför 
att överflödig vätska från blodet överförs via bukhinnan till bukhålan. Även 
slaggprodukter och ämnen som kroppen i normala fall utsöndrar genom urinen filtreras 
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genom bukhinnan. Vätskan tappas sedan ut från bukhålan. Denna procedur utförs 
vanligtvis två till sju gånger dagligen och går att utföra nästintill var och när som helst, 
även under nattsömnnen då en maskin sköter i- och urtappningen av vätskan 
(Gulbrandsen 2011). 

 

Livskvalitet*
Livskvalitet är ett brett och viktigt begrepp som är omstritt inom medicinsk etik och 
hälsoekonomi och har stor relevans inom omvårdnad (Wärnå-Furu 2012). 
Världshälsoorganisationen [WHO] (1997) definierar livskvalitet som individens egen 
uppfattning av sin ställning i livet i relation till kultur och välfärd på den plats de bor. 
Detta står även i relation till människans mål, förväntningar, normer och intressen. 
Livskvalitet är ett brett och komplext begrepp där människans fysiska hälsa, psykiska 
tillstånd, självständighetsgrad, personliga åsikter, sociala relationer och deras reaktion 
och relation till de framträdande aspekterna i deras miljö har betydelse 
(Världshälsoorganisationen [WHO] 1997). I Nordenfelt (1991) framgår att livet kan ha 
ett värde ur många dimensioner, bland annat intellektuella, moraliska, ekonomiska, 
estetiska och humoristiska. Hälsorelaterad livskvalitet är relevant att diskutera inom 
ämnet omvårdnad då det är en avgränsning till de faktorer som innefattar omvårdnad. 
Denna livskvalitet beskrivs antingen som en blandning av inre och yttre omständigheter 
eller att den i princip enbart består av inre omständigheter så som hur människan mår, 
hur känslolivet är och hur nöjd hen är med sitt liv. Hälsorelaterad livskvalitet belyser 
hur patientens välbefinnande och funktion är under sjukdom och behandling 
(Nordenfelt 1991).  

  

Omvårdnad* hos* patienter*med* kronisk* njursvikt* som* genomgår*
hemodialys*
Ett av de fyra konsensusbegreppen inom omvårdnad är miljö. Det är av vikt att 
sjuksköterskan har en kunskap om att miljön kan ha en betydande roll i patientens 
livskvalitet och med den kunskapen kunna anpassa miljön för patienten på ett optimalt 
sätt (Ylikangas 2012). De resterande tre konsensusbegreppen människa, hälsa och 
omvårdnad (Bergbom 2012) kopplas till ämnet då sjuksköterskans uppgift enligt 
Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (2005) är att 
förebygga sjukdom och ohälsa, stärka hälsa och minska lidande.  

Patienter med kronisk njursvikt som genomgår hemodialys påträffas inom många 
domäner i vården. Sjuksköterskan kan möta dessa patienter både inom slutenvården och 
den kommunala vården samt i hemsjukvården av många olika anledningar, alltså inte 
endast på grund av deras njursjukdom. Oberoende av var sjuksköterskan möter dessa 
patienter och av vilken anledning är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om 
patientens njursjukdom och vad den innebär för patienten bland annat avseende 
livskvalitet (Gulbrandsen 2011). I Wärnå-Furu (2012) beskrivs att om sjuksköterskan 
har kunskap om denna patientgrupps situation angående både sjukdom och behandling 
kan hen anpassa omvårdnaden utifrån den enskilda patientens behov samt få en ökad 
förståelse. För att kunna förebygga hälsa och minska lidande krävs kunskap om vad 
patienterna upplever i sin sjukdom, behandling eller situation.  
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Problemformulering*
Kronisk njursvikt är en sjukdom vars behandling är livsnödvändig och upptar tid i 
patientens liv. Både sjukdomen i sig samt behandlingen skulle kunna tänkas påverka 
livskvaliteten hos patienten. Detta är ett område författarna till litteraturstudien anser 
vara av betydelse att beskriva då dessa patienter kan påträffas i alla domäner inom 
vården. Således genomfördes litteraturstudien för att beskriva livskvaliteten hos 
patienter med kronisk njursvikt som genomgår hemodialysbehandling. Utan kunskap 
om hur livskvaliteten påverkas hos denna patientgrupp förblir sjuksköterskans förståelse 
undermålig och således kan inte en så optimal omvårdnad som möjligt bedrivas för den 
enskilde patienten. Med hjälp av denna litteraturstudie kan förhoppningsvis 
sjuksköterskans möjlighet att tillge patienten information angående sjukdom och 
behandling samt dess påverkan på livskvaliteten förbättras. 

  

Syfte* 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva livskvaliteten hos patienter med kronisk 
njursvikt som genomgår hemodialysbehandling. 
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Metod*
I Forsberg och Wengström (2013) framgår att en litteraturstudie innebär att data 
insamlats i form av kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar för att med hjälp 
av dessa besvara kliniska frågeställningar inom ett visst intresseområde. Tidigare 
forskning söks fram, analyseras och bearbetas för att till slut sammanställas och därmed 
presentera kunskap som kan svara till syftet med litteraturstudien.  

I Polit och Beck (2012) framgår hur en litteraturstudie kan genomföras i olika steg 
vilket utgjorde tillvägagångssättet i litteraturstudien: 

• Syfte och frågeställningar formuleras och tydliggörs. 
• Sökstrategi väljs ut med val av databaser, definiering av nyckelord, sökord etc. 
• Sökning genomförs, artiklar identifieras. 
• Översiktlig genomgång av artiklarna, irrelevant data utesluts. 
• Granskning av artiklar; bedömning av artiklarnas relevans och kvalitet 

genomförs.  
• Ingående analys av datan och identifiering av teman/kategorier.  
• Förberedelse inför sammanfattning. 

 

Urvalskriterier*
Inklusionskriterier i litteraturstudien var att hemodialys och livskvalitet båda skall 
finnas som huvudämnen i de artiklar som används i studien. Endast artiklar som var 
peer-reviewed inkluderades. De språk som inkluderades i sökningen var engelska, 
svenska, danska och norska. 

Artiklar som var mer än fem år gamla exkluderades, liksom de artiklar som innefattade 
barn 0-18 år. Artiklar som var litteraturstudier exkluderades. Endast artiklar som 
undersökte hur hemodialys påverkar patientens livskvalitet var intressanta i studien, 
därför exkluderades de artiklar som uteslutande studerade patienter med 
peritonealdialysbehandling. 

 

Litteratursökning*
De databaser som användes för att finna relevanta artiklar till studien var Cinahl och 
PubMed. Dessa databaser innehåller forskning inom området omvårdnad och medicin 
vilket överensstämde med ämnet studien syftade till att undersöka. I en systematisk 
databassökning skall ämnesord användas för att hitta relevanta artiklar. (Polit & Beck 
2012).  

De sökord (Major Headings) som användes i databasen Cinahl var: Dialysis Patients 
med inriktning på ordet Psycological Factors, Quality of life och fritextsökningen 
hemo*. Denna sökning gav 99 träffar. Fritexten hemo* användes för att få med alla 
ändelser av ordet hemodialysis. (Se tabell. 1).  
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Samma ämnesord som använts i databasen Cinahl var inte användbara för att få fram 
relevanta artiklar i databasen PubMed. I PubMed användes därför sökorden (MeSH-
termerna): Renal Dialysis med inriktning på ordet Psycology samt Quality of life. 
Denna sökning gav 121 träffar. (Se tabell. 2). 

 

Tabell*1.*Databassökning*i*Cinahl*
SÖKSTRATEGI RESULTAT URVAL 1 URVAL 2 URVAL 3 

Dialysis Patients 
/Psycological Factors (S1) 

320    

Quality of life (S2) 37210    

S1 OR S2 AND hemo* 99 23 6 6 

 

Tabell*2.*Databassökning*i*PubMed*

(5) Innebär det antal dubbletter funna i urval 1, de har inte räknats bort i tabellen.                                          
Hemo* innebär en fritextsökning som innefattade alla ändelser av ordet hemo. 

 

Urvalsprocess*

Urval*1*
Ett första urval gjordes genom att läsa artiklarnas titel och abstrakt för att därmed 
bedöma om de möjligtvis överensstämde med studiens syfte. 19 artiklar valdes ut från 
PubMed respektive 23 artiklar från Cinahl. Av dessa 42 artiklar visar sig fem stycken 
vara externa dubbletter. Efter första urvalet återstod därmed 37 artiklar efter att 
dubbletterna tagits bort. 

Urval*2**
Urvalsprocessen fortskred med att finna de utvalda artiklarna i fulltext för att noggrant 
kunna avgöra om dess resultat svarade på syftet med studien. De artiklar som 
exkluderas i detta urval undersökte andra aspekter av patienter med 
hemodialysbehandling, bland annat hur diagnosen depression påverkar livskvaliteten 
hos hemodialyspatienter och hur olika behandlingsformer/terapiformer skulle kunna 
förbättra livskvaliteten. Elva artiklar valdes ut och gick vidare till urval tre. 

Urval*3*
I detta urval användes Polit & Becks (2012) kvalitetsgranskningsmallar ”Guide to an 
Overall Critique of a Quantitative Research Report” och ”Guide to an Overall Critique 
of a Qualitative Research Report” för att säkerställa kvaliteten i artiklarna. Ingen av de 
elva artiklarna exkluderades i det sista urvalet. (Se tabell 1 och 2 ovan)

SÖKSTRATEGI RESULTAT URVAL 1 URVAL 2 URVAL 3 
Renal 
Dialysis/Psycology 
(S1) 

1629    

Quality of life (S2) 105933    
S1 AND S2 121 19 (5) 5 5 
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Databearbetning*
Utifrån urval tre genomlästes artiklarna ur ett induktivt perspektiv. Detta innebär att 
artiklarna har lästs förutsättningslöst utifrån ett neutralt synsätt (Forsberg & Wengström 
2013). Författarna läste enskilt artiklarna och gjorde understrykningar av de delar som 
svarade på litteraturstudiens syfte vilket var att beskriva hur livskvaliteten påverkas hos 
patienter med kronisk njursvikt som genomgår hemodialys. Ur dessa understrykningar 
upptäcktes likheter beroende av innehåll vilket ledde till en identifiering av de 
kategorier och subkategorier som sedan användes för att presentera resultatet. Dessa 
kategorier utformades av författarna då de ansågs vara passande för det resultat som 
presenterades under den aktuella kategorin. En artikelmatris skapades där de artiklar 
som användes i resultatet presenterades (se bilaga. 1 Artikelmatris). 

 

Etiska*överväganden*
Etiska ställningstaganden i studien var att endast använda artiklar godkända av etisk 
kommitté, eller artiklar där etiska överväganden/ställningstaganden med studien fanns 
beskrivna. I Forsberg och Wengström (2013) framgår att detta är ett av de viktiga etiska 
överväganden som skall göras i en litteraturstudie. Detta övervägande garanterar att de 
etiska problem som kan uppkomma i samband med studier har tagits i beaktning i den 
aktuella studien.  

Alla resultat i studien har presenterats utan att vinklas av författarna för att ge ett så 
korrekt resultat som möjligt. Resultat har inte heller valts ut på grund av egenintresse 
hos författarna. Då artiklarna som användes var skrivna på engelska går det inte att helt 
utesluta att feltolkningar kan ha förekommit då engelska inte tillhör författarnas 
modersmål. Tolkningar har dock utförts utifrån bästa förmåga. Som hjälpmedel har 
Google Translate använts för att översätta enstaka ord i de fall författarna ej kunnat 
tolka dessa vilket inte kan utesluta feltolkning. Författarna har inte heller plagierat 
tidigare studier inom området. De ovan nämnda etiska ställningstagandena finns 
beskrivna i Forsberg och Wengström (2013) som viktiga etiska överväganden i en 
litteraturstudie. 
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Resultat*
Denna litteraturstudies resultat grundades på elva vetenskapliga artiklar. Åtta av dessa 
var kvantitativa studier, tre artiklar var kvalitativa. Artiklarna finns presenterade i en 
artikelmatris (se bilaga 1). Resultatet presenteras med hjälp av huvudkategorier därav 
två med subkategorier som innefattar de faktorer som framkommit påverka 
livskvaliteten hos kroniskt njursjuka med hemodialysbehandling. Huvudkategorierna 
var trötthet, kroppsliga symtom, emotionell påverkan, påverkan på den sociala tillvaron, 
påverkan på ekonomisk situation och påverkan på det sexuella samlivet. Kroppsliga 
symtom presenterades vidare i subkategorierna från hud och slemhinnor, symtom från 
mag-tarm systemet, symtom från hjärta och lungor, symtom från muskler och leder 
samt smärta. Emotionell påverkan presenterades vidare i subkategorierna oro, 
ångest/depression/nedstämdhet/sorg, påverkan på självbild/självförtroende/självkontroll, 
påverkan på känsla av frihet, vårdrelationens påverkan på livskvaliteten samt rädsla. 
Huvudkategorier och subkategorier presenteras i figur 1.  

Trötthet*
Trötthet, nedsatt ork och sömnsvårigheter visade sig i följande studier påverka 
livskvaliteten negativt hos patienter med kronisk njursvikt som genomgår 
hemodialysbehandling (Abdel-Kader 2009 ; Axelsson et al. 2011 ; Kring & Crane 2009 
; Letchmi et al. 2011 ; Song et al. 2011 ; Sreejitha et al. 2012 ; Timmers et al. 2008 ; Yu 
& Petrini 2010). I en studie utförd av Letchmi et al. (2011) som undersökte just 
förekomsten av trötthet hos hemodialyspatienter framkom att drygt hälften av de 103 
deltagarna upplevde trötthet eller nedsatt ork. Detta antal ställdes i relation till den 
generella populationen och visade att antalet personer som uppgav trötthet var större hos 
hemodialyspatienterna.  

En undersökning utförd av Kring och Crane (2009) vars syfte var att undersöka hur 
livskvaliteten påverkas hos hemodialyspatienter samt vilka bakomliggande orsaker det 
skulle kunna finnas visade också på att hemodialyspatienter med kronisk njursvikt har 
en ökad förekomst av trötthet. Detta visade sig även ha en negativ inverkan på 
livskvaliteten generellt (Kring & Crane 2009). Song et al. (2011) undersökte hur dialys 
påverkar människan i det dagliga livet. Deltagarna uppgav att deras sömnkvalitet varit 
”ganska bra” eller ”väldigt bra” den senaste månaden. De dagar där deltagarna 
genomgick sin dialysbehandling spenderades majoriteten av tiden på just behandling, 
därefter på att vila eller ägna sig åt lugna aktiviteter på grund av trötthet. En mindre del, 
sju av de 71 deltagarna rapporterade att de orkat genomföra fysiskt ansträngande 
aktiviteter efter behandlingen. I en kvalitativ studie utförd av Yu och Petrini (2010) där 
deltagarna i studien intervjuats angående hur deras livskvalitet påverkas av deras 
sjukdom och behandling påvisades att hemodialyspatienterna har som lägst energi och 
ork till dagliga aktiviteter den närmsta tiden innan behandlingen genomförs. Deltagarna 
mådde som bäst några timmar efter avslutad behandling och hade då mest ork och 
energi vilket även gav en bättre skattning av livskvaliteten. I en studie utförd av 
Axelsson et al. (2011) som även denna är en kvalitativ studie undersöktes det hur en 
äldre patientgrupp upplevde sin tillvaro och hur detta påverkade deras livskvalitet. Här 
framgick att trötthet var det fysiska symtom som upplevdes ge störst negativ inverkan 
på livskvaliteten i relation till andra fysiska aspekter. 
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Figur.*1*Resultatets*huvudkategorier*och*subkategorier.*
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Kroppsliga*symtom*
I de artiklar som användes i litteraturstudien framkom ett flertal kroppsliga symtom som 
påverkade livskvaliteten negativt hos patienter med kronisk njursvikt som genomgick 
hemodialys. Dessa var symtom från hud och slemhinnor exempelvis klåda och 
muntorrhet. Symtom från mag-tarm systemet exempelvis förstoppning och illamående. 
Symtom från hjärta och lungor exempelvis hosta och ödém. Symtom från muskler och 
leder exempelvis känselbortfall och tremor samt kroppslig smärta. 

Symtom*från*hud*och*slemhinnor*
Studien utförd av Abdel-Kader et al. (2009) syftade till att jämföra symtom, depression 
och livskvalitet hos patienter med kronisk njursvikt som har hemodialysbehandling med 
de som inte genomgår behandling. Här framkom att mer än hälften av de 90 patienter 
som behandlades med hemodialys hade problem med klåda och torr hud. Det framkom 
även i Yu och Petrinis (2010) studie att klåda var ett av de problem 
hemodialyspatienterna upplevde ha en påverkan på livskvaliteten. Problemet framgick 
vara som värst den närmsta tiden innan dialystillfällena och som lättast efter 
behandlingen. I Timmers et al. (2008) där det studerades hur sjukdomsuppfattningen 
hos dialyspatienter är samt deras associationer med livskvaliteten framkom att klåda var 
ett besvärande symtom som hade en negativ inverkan på livskvaliteten.      

I Abdel-Kader et al. (2009) uppgav hälften av de 90 deltagarna i studien att de upplevde 
muntorrhet som ett av de symtom som påverkade livskvaliteten i negativ bemärkelse.  

Symtom*från*magNtarm*systemet*
I studien utförd av Abdel-Kader et al (2009) uppgav de 90 deltagarna symtom från mag-
tarm systemet som påverkade livskvaliteten. Dessa var förstoppning (22 deltagare), 
diarré (25 deltagare), illamående (24 deltagare) kräkning (12 deltagare) och nedsatt aptit 
(29 deltagare). Även i Yu och Petrini (2010) och Axelsson et al. (2011) framkom att 
illamående och kräkning var symtom som påverkade deltagarnas livskvalitet negativt. 

Symtom*från*hjärta*och*lungor*
I Abdel-Kader et al. (2009) påvisades besvärande symtom från hjärta och lungor vilka 
påverkade livskvaliteten. Dessa var bensvullnad, yrsel, hosta och andfåddhet hos 
patienter som genomgick hemodialys. Symtom som visade sig påverka livskvaliteten 
negativt i Yu och Petrinis (2010) studie var yrsel, högt blodtryck, ödém och andfåddhet.   

Symtom*från*muskler*och*leder**
I Abdel-Kader et al. (2009) uppgav 41 av de 90 deltagarna muskelkramper, 32 deltagare 
besvärades av ”restless legs”, samt 24 deltagare upplevde känselbortfall i de nedre 
extremiteterna. I Axelsson et al. (2011) beskrevs tremor (skakningar) som ett symtom 
som påverkade patienternas livskvalitet negativt.  

Smärta*
I Song et al. (2011) beskrevs att sju av 71 hemodialyspatienter i studien rapporterade 
måttlig till svår smärta som varade mellan 30 min till tio timmar de dagar deltagarna 
inte genomgick någon behandling. Nio deltagare rapporterade smärta den dagen de 
genomgick hemodialysbehandling. I Abdel-Kader et al. (2009) framgick att 27 av de 90 
deltagarna i studien upplevde ledsmärta, 21 deltagare uppgav huvudvärk som ett besvär, 
samt sex deltagare uppgav bröstsmärta som en komplikation av sjukdom och 
behandling som påverkade livskvaliteten. I Yu och Petrinis (2010) studie beskrev 



! ! !! !  

! 15!

deltagarna huvudvärk som en besvärande del i deras liv. Smärta beskrevs även som ett 
besvärande symtom som påverkade deltagarnas livskvalitet negativt i Axelsson et al. 
(2011) och Sreejitha et al. (2012). 

Emotionell*påverkan*
I artiklarnas resultat som användes i litteraturstudien framkom ett flertal emotionella 
faktorer som påverkade livskvaliteten negativt hos patienter med kronisk njursvikt som 
genomgick hemodialys. Dessa var oro inför behandling och framtid. Ångest, 
depression, nedstämdhet och sorg var även faktorer som påverkade livskvaliteten 
negativt. Påverkan på självbild/självförtroende/självkontroll, påverkan på självkontroll 
och på känslan av frihet framkom i artiklarna. Även vårdrelationens påverkan på 
livskvaliteten och rädsla kopplades till emotionella faktorer som påverkade 
livskvaliteten. 

Oro*
Oro har identifierats som en återkommande känsla som påverkar livskvaliteten hos 
hemodialyspatienter. I studien utförd av Song et al. (2011) framgick att 19 av de 56 
deltagarna upplevde att oro inför behandlingen var den första känslan de upplevde på 
själva dialysdagen. 

Oroskänslor framkom som ett återkommande symtom som påverkar livskvaliteten hos 
patienter med kronisk njursvikt som genomgår hemodialys (Abdel-Kader et al. 2009 ; 
Axelsson et al. 2011 ; Kring & Crane 2009 ; Song et al. 2011). I Abdel-Kader et al. 
(2009) uppgav 42 av de 90 deltagarna i studien att de hade oroskänslor. I Kring och 
Cranes (2009) studie framgick att 30 av de 73 deltagarna beskrev oro som en faktor som 
påverkade deras livskvalitet. Detta ställdes i relation till den generella populationen och 
visade att det var betydligt mer förekommande hos patienter med 
hemodialysbehandling. I Axelsson et al. (2011) beskriver deltagarna att oro är en 
förekommande känsla, framförallt oro inför vad som kommer att ske i framtiden. I 
Timmers et al. (2008) beskrevs att deltagarna kände en osäkerhet och oro inför 
framtiden och detta påverkade deras livskvalitet negativt. 

Ångest/Depression/Nedstämdhet/Sorg*
En av de aspekter som tydligt påverkade hemodialyspatienternas livskvalitet i studien 
utförd av Sathvik et al. (2008) var känslan av ångest. I studien utförd av Kring och 
Crane (2009) framgick att ångest var betydligt mer förekommande hos patienter med 
hemodialys jämfört med den generella populationen. I Yu och Petrinis (2010) studie 
beskrevs hur måendet förändras från insjuknandet till att de levt med sjukdomen och 
behandlingen en tid. I början av insjuknandet i kronisk njursvikt upplevde deltagarna 
initialt att det var orättvist att just de blivit sjuka. Detta följdes sedan av känslor av 
rädsla och ångest. Detta övergick därefter till ilska och känslor av sårbarhet och 
depression/ledsamhet. Efter en tid övergick det till en acceptans av sjukdomen och den 
nya situationen. Dessa faser upplevde nästan alla som deltog i studien. I studien 
framkom även att ångest över ovissheten angående om de skulle få genomgå en 
njurtransplantation eller inte var mycket besvärande och påverkade deras livskvalitet 
negativt. !
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I Abdel-Kader et al. (2009) upplevde 30 av de 90 deltagarna en känsla av nedstämdhet 
på grund av deras sjukdom och behandling, ett samband mellan depression och lägre 
livskvalitet identifierades i studien. I Kring och Cranes (2009) studie framkom att 12 av 
de 73 deltagarna i studien uppgav depression som ett symtom. Deltagarna beskrev detta 
som en direkt påverkan på livskvaliteten som upplevdes ha en större inverkan på 
livskvaliteten än de fysiska symtomen deltagarna upplevde. I Axelsson et al. (2011) 
framkom att känsla av sorg och nedstämdhet var känslor som uppkom hos patienter med 
hemodialysbehandling. Sorg över att livet inte blivit som de hade föreställt sig vilket 
även ledde till ett ifrågasättande av meningen med att leva. 

I Sathvik et al. (2008) framkom att en av de aspekter som tydligt påverkade 
hemodialyspatienternas skattning av den psykiska delen av livskvaliteten var 
depression. I studien utförd av Yu och Petrini (2010) framkom att deltagarna i studien 
kände sorg över att ha blivit sjuka och att vara beroende av hemodialysbehandling. I 
Letchmi et al. (2011) framkom att deltagare i studien uppgav depression som en följd av 
att hemodialysbehandlingen pågått en stor del av deras liv och att detta kraftigt 
begränsat deras dagliga livsstil och detta gav dem en negativ syn på framtiden.   

Påverkan*på*självbild/självförtroende/självkontroll*
I Timmers et al. (2008) framkom psykiska stressorer som förlorad självbild och 
självförtroende i och med insjuknandet vilket bidrog till en sämre livskvalitet i 
jämförelse med den generella populationen. I Yu och Petrini (2010) framkom att 
patienterna upplevde sig ha fått en sämre självbild och ett sämre självförtroende på 
grund av deras sjukdom och behandling, detta ledde i sin tur till en lägre psykisk energi 
och en upplevelse av mental trötthet förekom bland deltagarna i studien. 

I Timmers et al. (2008) framkom att sjukdomen kändes som en stor del av identiteten 
hos deltagarna i studien och detta förde med sig många negativa konsekvenser för 
livskvaliteten. En låg personlig kontroll relaterades till ett sämre välmående hos 
deltagarna. I Yu och Petrinis (2010) studie framkom att deltagarna upplevde känslor av 
att de förlorat kontrollen över sina liv sedan insjuknandet. En del kände sig även mycket 
överraskade/förvånade över den nya situationen.  

Påverkan*på*känsla*av*frihet*
I studien utförd av Axelsson et al. (2011) framgick att deltagarna upplevde känslor av 
att vara beroende, osjälvständig och att inte längre klara sig själv. Efter insjuknandet 
kände sig deltagarna beroende av familjen på ett annat sätt än tidigare och av 
professionell sjukvård. De upplevde sig vara låsta till tid och rum eftersom de måste 
följa det behandlingsschema de tilldelats och de rutiner som medföljer. Detta medförde 
att livet kändes monotont och att frihetskänslan försvann. Detta ledde även till att 
framtidsdrömmar inte längre gick att uppfylla då det blev problematiskt att exempelvis 
genomföra en längre resa med tanke på behandlingen. Känsla av att dialysen är den 
största delen i livet och att tiden går fort då behandlingarna krävs så pass kontinuerligt 
och känsla av att livet blivit till ett löpande schema förekom hos deltagarna. Under 
behandlingen upplevdes dock tiden gå långsamt vilket upplevdes som besvärligt. 
Sjukdomen beskrevs uppta en stor del av patienternas fritid inte endast under 
behandlingen utan även resan till och från sjukhuset. Deltagarna beskrev en ambivalent 
känsla samtidigt som det är mycket jobbigt att genomgå behandlingen veta att den är 
livsnödvändig och därmed även känna tacksamhet. I Sreejitha et al. (2012) framgick att 



! ! !! !  

! 17!

känslan av att vara låst till tid och rum på grund av sjukdom och behandling påverkade 
livskvaliteten hos deltagarna. I Herlin och Wann-Hansson (2010) framkom att 
deltagarna upplevde att friheten tagits från dem och detta ledde till att det inte kändes 
som att de levde ett riktigt liv längre. 

Vårdrelationens*påverkan*på*livskvaliteten*
I Herlin och Wann-Hansson (2010) framgick att deltagarna upplevde att känsla av 
trygghet och förtroende gentemot vårdgivarna gav ett bättre välmående och en 
förbättrad livskvalitet. Deltagarna beskrev att sjuksköterskan kan bli som en vän vilket 
är mycket viktigt liksom att få tillgång till kunskap och därmed vara engagerad i sin 
sjukdom och behandling. Om detta behov inte tillfredsställdes minskade upplevelsen av 
livskvalitet. Även humor beskrevs som en viktig ingrediens för att förbättra 
livskvaliteten. Deltagarna upplevde att det kändes jobbigt att bli sedd som en sjuk 
människa, att sjukdomen blivit till en identitet och några upplevde sig skämmas över sin 
sjukdom. Även här framkom att en god relation till vårdgivarna var avgörande för att 
förbättra livskvaliteten (Herlin & Wann-Hansson 2010). Även i Sreejitha et al. (2012) 
framkom att deltagarna upplevde sig identifieras som en sjuk individ vilket i sin tur 
påverkade livskvaliteten negativt. Deltagare i studien av Axelsson et al. (2011) uppgav 
att de kände sig som ett objekt i de fall då de inte fick tillräcklig information om deras 
situation, sjukdom och behandling och att vikten av att vårdpersonalen pratade och gav 
fysisk kontakt hade stor betydelse för deras välmående och livskvalitet.  

Deltagarna i studien utförd av Yu och Petrini (2010) uppgav att om vårdpersonalen var 
stöttande och motiverande samt såg deltagarna som unika individer hade stor betydelse i 
upplevelsen av livskvalitet i relation till deltagarnas sjukdom och behandling. Det 
framkom även att patienternas livskvalitet påverkades negativt av att inte ha och få 
tillgång till kunskap om sin sjukdom och behandling. I Axelsson et al. (2011) framgår 
att stöd och vänskap från vårdpersonalen blir en viktig del för att behålla god 
livskvalitet när de andra sociala kontakterna minskat.   

Rädsla*
Herlin och Wann-Hansson (2010) beskrev att rädsla inför flera saker i deltagarnas liv 
påverkade livskvaliteten negativt. Några exempel var rädsla inför själva nålsticket som 
äger rum i samband med dialysbehandlingen, att fisteln skall gå sönder eller att något 
ska gå fel under behandlingen. Rädsla för att bli drabbad av följdsjukdomar som kan 
uppkomma på grund av hemodialys förekom också. I Axelsson et al. (2011) framgick 
att deltagare kände rädsla över att något skulle hända deras partner då de var beroende 
av att någon skulle ta hand om saker de inte längre klarar av vilket påverkade 
livskvaliteten negativt. 

Påverkan*på*den*sociala*tillvaron*
I Yu och Petrini (2010) framkom att deltagarna uppgett olika faktorer som påverkade 
deras livskvalitet i det sociala livet. Stöd och förståelse från familjemedlemmar, vänner, 
arbetskamrater samt olika stödorganisationer var viktigt för att de skall uppleva en god 
livskvalitet.  

Det sociala nätverket/umgänget blev mindre och förekom mer sällan på grund av 
kronisk njursvikt och hemodialys. Detta beskrivs i Axelsson et al. (2011) där deltagarna 
uppger att en konsekvens av den tidskrävande behandlingen samt påfrestningen som 
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den innebär både fysiskt och psykiskt leder till att deltagarna inte har samma tid eller 
ork att utföra sociala aktiviteter i samma utsträckning som tidigare. 

I studien utförd av Herlin och Wann-Hansson (2010) beskrev deltagarna att det sociala 
umgänget blivit mindre och detta har i sin tur påverkat livskvaliteten på ett negativt sätt. 
Detta beror på att lusten att träffa andra än den närmaste kretsen av familj och vänner 
inte är lika stor som tidigare. Detta beskrevs bero på att när de umgicks med de som inte 
ingick i den närmaste kretsen kom ofta sjukdomen på tal och detta upplevdes 
besvärande. I studien framkom även att hemodialysen påverkade livskvaliteten på ett 
positivt sätt då behandlingen innebar en tid där de var tvungna att vara på plats och inte 
bli störda. Deltagarna menade då att de hann arbeta, plugga eller utföra andra 
stillasittande aktiviteter som de inte hade tid för tidigare.   

Påverkan*på*ekonomisk*situation!
I Pakpour et al. (2010) framkom att deltagarna med större ekonomiska förutsättningar 
skattade sin livskvalitet högre än de med lägre ekonomiska förutsättningar. Det visades 
sig också att de som hade bättre ekonomiska förutsättningar kunde välja vilka 
dialysmottagningar de ville utföra sin behandling på och denna valmöjlighet bidrog till 
en bättre livskvalitet. I Yu och Petrini (2010) framkom att hemodialysbehandling är en 
behandlingsform som blir till en börda ekonomiskt och detta ledde till att de inte längre 
hade råd till andra viktiga saker i livet. Ekonomin blev betydligt sämre än innan de var 
sjuka. Detta ledde till att ekonomin blev ett problem som gav en negativ inverkan på 
livskvaliteten.  

Påverkan*på*det*sexuella*samlivet*
I Abder Kader et al. (2009) uppgav 42 av de 90 deltagarna att de upplevde svårigheter 
med att bli sexuellt upphetsade och att detta var en följd av sin sjukdom och behandling. 
Detta uppgavs ha en negativ inverkan på deltagarnas livskvalitet. I Sreejitha et al. 
(2012) framgick att minskad sexlust förekom och detta gav en negativ påverkan på 
livskvaliteten. 
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Diskussion*
Syftet med litteraturstudien var att beskriva livskvaliteten hos patienter med kronisk 
njursvikt som genomgår hemodialysbehandling. Litteraturstudiens resultat visade att 
livskvaliteten påverkades hos denna patientgrupp ur ett flertal olika faktorer vilka var 
trötthet, kroppsliga symtom, emotionell påverkan, påverkan på den sociala tillvaron, 
påverkan på ekonomisk situation samt påverkan på det sexuella samlivet. I 
litteraturstudiens resultat framkom att livskvaliteten är påverkad nästan uteslutande 
negativt hos de personer som har kronisk njursvikt och genomgår 
hemodialysbehandling. Deltagarna i studierna uppgav flertalet orsaker som inverkade 
negativt på livskvaliteten exempelvis trötthet, klåda, nedstämdhet/depression och 
påverkan på socialt umgänge (Abdel-Kader 2009 ; Axelsson et al. 2011 ; Kring & Crane 
2009 ; Letchmi et al. 2011 ; Song et al. 2011 ; Timmers et al. 2008 ; Yu & Petrini 
2010). Litteraturstudiens resultat stämmer överens med en studie utförd av Bayhakki 
och Hatthakit (2012) där det framgick att patienter med hemodialys har en negativ 
påverkan på livskvaliteten gällande fysiska, psykosociala och relationsrelaterade 
faktorer.   

 

Resultatdiskussion***

Hemodialys kontra åldrandet  
Medelåldern hos hemodialyspatienter var år 2013 69,5 år. Funderingar uppstod 
angående om det kunde vara själva åldrandet i sig som var orsaken till många av de 
symtom deltagarna uppgav inverka negativt på livskvaliteten och inte den kroniska 
njursvikten och hemodialysbehandlingen. Hellström et al. (2004) har undersökt hur 
åldrandet påverkar livskvaliteten hos personer äldre än 75 år. I studien framkom att 
deltagarna uppgav att deras livskvalitet påverkades i negativ riktning av åldrandet. De 
områden som uppgavs mest frekvent inverka negativt på livskvaliteten i studien var 
ökad trötthet, nedsatt ork, mindre socialt umgänge/ökad ensamhet samt ett flertal olika 
fysiska symtom. I Hellström et al. (2004) framkom områden som påverkade 
livskvaliteten negativt vilket överensstämde med de områden som framkommit i 
litteraturstudiens resultat. Detta skapade några funderingar. Hur vet vi vad som faktiskt 
påverkar livskvaliteten? Åldern, sjukdomen eller behandlingen?  

Hur kan olika behandlingsalternativ påverka livskvaliteten? 
Denna litteraturstudies resultat visade att ett flertal faktorer av livskvaliteten påverkades 
av den kroniska njursvikten och hemodialysbehandlingen. Ett område som framkom 
påverka deltagarnas livskvalitet negativt i de olika studierna är att sjukdomen upptar en 
stor del av patienternas fritid inte endast under behandlingen utan även resan till och 
från sjukhuset. Att vara styrd och bunden till tid och rum framkom i vår litteraturstudie 
vara en faktor som påverkade livskvaliteten negativt (Axelsson et al. 2011 ; Herlin & 
Wann-Hansson 2010). Ett flertal kroppsliga symtom visade sig även påverka 
livskvaliteten (Abdel-Kader et al. 2009 ; Sathvik et al. 2008 ; Sreejitha et al. 2012 ; Yu 
& Petrini 2010).  

Álvares et al. (2011) har undersökt hur livskvaliteten påverkas hos hemodialyspatienter 
och peritionaldialyspatienter och gjort en jämförelse mellan dessa patientgrupper. 
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Resultatet i Álvares et al. (2011) visar att de olika behandlingsformerna av dialys 
påverkar livskvaliteten på olika sätt ur olika perspektiv. Det framkom att förekomsten 
av kroppsliga symtom som påverkade livskvaliteten var mindre hos 
hemodialyspatienterna än hos de som hade peritonealdialys. Samtidigt hade den grupp 
som genomgick peritonealdialys en mindre påverkan på den sociala tillvaron. I 
litteraturstudiens resultat framkom att patienter med hemodialys upplevde sin sociala 
tillvaro vara påverkad till det sämre jämfört med sitt tidigare friska liv. Detta styrks av 
studien utförd av Álvares et al. (2011) samtidigt som den säger att patienter med 
peritonealdialys har en positivare upplevelse av den sociala tillvaron jämfört med 
hemodialyspatienterna.   

När sökningar genomfördes i ett senare skede för att finna artiklar som innefattade 
patienter som genomgick hemodialys i hemmet framkom en studie utförd av Cases et al. 
(2011). Syftet med undersökningen var att ta reda på patienternas upplevelser av att 
genomgå hemodialys i hemmet. Deltagarna i studien hade tidigare fått hemodialys på 
sjukhus. Det som framkom i artikeln handlar enbart om områden i den psykosociala 
aspekten. Deltagarna upplevde sig mycket mindre bundna och inte lika styrda till tid 
och rum som när de genomgick behandlingen på sjukhus. De framkom också att 
deltagarna överlag kände sig mer som en normal person i och med att de slipper vara på 
sjukhus flera gånger i veckan. Det enda negativa med att behandlas hemma som 
framkom i studien var att några deltagare kände sig mer oroliga hemma än på sjukhuset 
eftersom de inte hade någon sjukvårdspersonal i närheten om något skulle hända under 
behandlingen (Cases et al. 2011). I litteraturstudiens resultat framkom att 
hemodialyspatienterna upplevde sig vara låsta till tid och rum och en minskad känsla av 
frihet var förekommande (Axelsson et al. 2011). Alltså kan en skillnad identifieras 
mellan de patienter som genomgår hemodialys i hemmet kontra slutenvården angående 
dessa faktorer. 

Vårdrelationens*inverkan*på*livskvaliteten*
I litteraturstudiens resultat framgick att en relation som genomsyras av trygghet och 
förtroende mellan patient och vårdgivare förbättrade livskvaliteten hos patienterna. 
Vikten av att få tillgång till kunskap och därmed vara delaktig i sin egen sjukdom och 
behandling framgick vara av stor vikt (Herlin och Wann-Hansson 2010). Känsla av att 
vara ett objekt infann sig i de fall då deltagarna inte fick tillgång till information och 
kunskap på ett bra sätt (Axelsson et al. 2011). Studien utförd av Dixon et al. (2009) 
undersökte hur rådgivning och information om sjukdom och behandling kan komma att 
påverka patientens livskvalitet. Här framkom att de patienter som fått tillgång till 
information och kunskap om sin sjukdom och behandling skattade sin livskvalitet högre 
än de som inte fick det. Detta styrker litteraturstudiens resultat angående information 
och kunskaps påverkan på livskvaliteten. Enligt Abraham och Ramachadran (2012) 
påverkas patientens livskvalitet av den mängd kunskap patienten har angående sin egen 
sjukdom. En lägre kunskapsnivå medför minskad livskvalitet då det skapar oro och 
otrygghet. Om sjuksköterskan då besitter kunskap om patientens sjukdom och 
behandling samt vilken påverkan på livskvaliteten den har kan hen förmedla denna till 
patienten vilket kan leda till en tryggare situation och en förbättrad livskvalitet 
(Abraham & Ramachadran 2012).    
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Metoddiskussion*
De sökord som använts i de olika databaserna för att finna relevanta artiklar vilka 
svarade på litteraturstudiens syfte var i Cinahl: Dialysis Patients med underrubriken 
Psycological Factors, Quality of life samt fritextsökningen hemo. I databasen PubMed 
användes Renal Dialysis med underrubriken Psycology samt Quality of life. 
Underrubrikerna Psycological Factors respektive Psycology användes i de olika 
databaserna för att få fram artiklar relevanta för studien. Dessa underrubriker 
exkluderade inte heller artiklar med andra aspekter av livskvaliteten t ex fysiska, sociala 
och ekonomiska. Sökningar gjorda utan dessa underrubriker gav artiklar som inte var 
relevanta för studien då de bland annat beskrev hur livskvaliteten kan förbättras med 
hjälp av olika behandlingar/terapiformer. Detta hade lett till att resultatet riktats in på 
hur livskvaliteten skulle kunna förbättras, inte hur livskvaliteten påverkas vilket var 
syftet med litteraturstudien.  

En skillnad i hur deltagarna beskrev vilken påverkan sjukdomen och behandlingen har 
på livskvaliteten har identifierats i artiklarna som använts i studien beroende på om 
artikeln var kvalitativ eller kvantitativ. De kvalitativa artiklarna var mer beskrivande 
och förklarade varför och hur livskvaliteten påverkades hos deltagarna. Det skulle vara 
intressant att ha en mer jämn fördelning mellan kvalitativa och kvantitativa artiklar för 
att då kanske få fram ett mer beskrivande resultat om hur livskvaliteteten påverkas. De 
kvalitativa artiklarna upplevdes ge en mer övergripande bild av hur livskvaliteten 
påverkades hos deltagarna. De kvantitativa artiklarna gav mer information om hur 
vanligt förekommande de olika faktorer som påverkade livskvaliteten var. Det som 
framkommit i efterhand var att det finns ett flertal kvalitativa studier som svarar på 
syftet men dessa studier är utförda år 2003-2006. För att få med dessa artiklar hade 
exlusisonskriteriet att artiklarna inte fick vara mer än fem år gamla ändrats till tio år. 
Frågan är om sjukdomen och behandlingens påverkan på livskvaliteten kan ha 
förändrats så pass under den tiden så att det skulle kunna påverka resultatet?  

Funderingar uppkom angående hur resultatet skulle kunna ha påverkats om artiklar 
endast från västerländska länder inkluderats. Detta skulle möjligtvis ha kunnat ge oss ett 
resultat som beskriver förhållandena hos dessa patienter i länder liknande Sverige vilket 
skulle innebära ett mer användbart resultat för sjuksköterskor verksamma i Sverige. 
Detta beror på att kulturella skillnader har framkommit ha en påverkan på livskvaliteten 
ur flera olika aspekter exempelvis nivå av utbildning, moraliska och ekonomiska 
(Nordenfelt 1991). 

Litteraturstudiens resultat grundas på artiklar från många olika delar av världen. Därmed 
uppstår frågan vilken betydelse kulturella skillnader har för vårt resultat? Enligt 
Världshälsoorganisationens [WHO] (1997) definition av livskvalitet påverkas den av 
individens uppfattning av sin ställning i livet vilket står i relation till kultur och välfärd 
på den plats där de bor. Även människans mål, förväntningar, normer och intressen 
påverkar synen på livskvalitet. Ett antagande kan göras angående att alla dessa olika 
aspekter som påverkar livskvaliteten skiljer sig beroende på var studien är utförd vilket 
kan ha påverkat det resultat som framkommit i litteraturstudien. I studien utförd av 
Pakpour et al. (2010) som utförds i Iran framkom att de deltagare med bättre 
ekonomiska förutsättningar kunde välja vilken dialysmottagning de ville utföra 
behandlingen på vilket bidrog till en bättre livskvalitet. I Yu och Petrini (2010) 
framkom även att hemodialys är en behandlingsform som blir till en börda ekonomiskt
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vilket ledde till sämre möjlighet att ha råd till andra viktiga saker i livet. Detta problem 
förekommer antagligen inte i Sverige på samma sätt då sjukvården finansieras av staten. 
I de två studierna som var utförda i Sverige som användes i resultatet framkom inte 
heller någon påverkan på livskvalitet ur denna faktor.  

Syftet med litteraturstudien var från början att beskriva hur livskvaliteten påverkas hos 
patienter med hemodialysbehandling. I ett tidigt skede i forskningsprocessen framkom 
att det inte gick att utröna om det var själva behandlingen eller sjukdomen i sig som gav 
en påverkan på patienternas livskvalitet. Flera faktorer som framkom skulle kunna 
kopplas endast till sjukdomen och inte till behandlingen. Därmed omformulerades syftet 
till att beskriva livskvaliteten hos patienter med kronisk njursvikt som genomgår 
hemodialysbehandling. Därmed innefattar resultatet påverkan på livskvaliteten från 
både sjukdom och behandling vilket var det litteraturstudien syftade till att undersöka.  

Klinisk*betydelse*
Litteraturstudien beskriver att ett flertal faktorer påverkar livskvaliteten negativt hos 
patienter med kronisk njursvikt som genomgår hemodialysbehandling. Denna kunskap 
är av vikt för sjuksköterskan då den ökar förståelsen angående hur livskvaliteten 
påverkas hos dessa patienter. Således kan sjuksköterskan förmedla denna kunskap vilket 
ökar möjligheten för patienten att bli mer delaktig och insatt i sin sjukdom och 
behandling. En del av sjuksköterskans ansvarsområde enligt kompetensbeskrivning för 
sjuksköterskor är att förmedla kunskap och information till patienten om dess sjukdom 
och behandling. Litteraturstudien kan förhoppningsvis öka kunskapen hos 
sjuksköterskan angående hur livskvaliteten påverkas hos dessa patienter vilket ökar 
möjligheten att tillge en så beskrivande och nyanserad information som möjligt. Detta 
kan i sin tur förhoppningsvis, baserat på resultatet i litteraturstudien, leda till att 
livskvaliteten påverkas mindre negativt ur denna bemärkelse hos patienten. 
Sjuksköterskans förutsättningar att bedriva en så optimal omvårdnad som möjligt kan 
även förbättras med hjälp av denna kunskap. 

Förslag*på*fortsatt*forskning*
Det vore av intresse att utföra studier angående hemodialyspatienters upplevelse av sin 
situation angående sjukdom och behandling och därefter även beskriva vad sjukvården 
skulle kunna göra för att minska den negativa påverkan på livskvaliteten. Det vore 
lärorikt att få kunskap om patienternas bild av vad sjukvården kan bidra med. Detta för 
att vidare kunna utveckla omvårdnaden till det bättre. 

Studier angående ålderdom kontra sjukdom skulle vara intressant för att bättre kunna 
utröna vad som är orsaken till problemen och symtomen som uppkommer i och med 
kronisk njursvikt och dess behandling. Förslagsvis skulle en studie utförd på patienter 
under 40 år vara av intresse för att kunna se likheter och skillnader. Vidare skulle även 
en jämförande studie kunna genomföras mellan patienter över 40 år med de under 40 år. 
Detta skulle kunna öka förståelsen och möjligheten till en bättre anpassad omvårdnad.  

Forskning som skulle syfta till att jämföra skillnaden i livskvalitet mellan de olika 
behandlingsalternativen hemodialys på avdelning kontra i hemmet samt om 
behandlingen sker på dagen eller natten vore av intresse. Denna kunskap kan sedan 
överföras till patienten i de fall där möjligheten att välja mellan de olika 
behandlingsformerna finns.  
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Det vore även av intresse att om möjligt utröna vad som påverkar livskvaliteten hos 
patienter med kronisk njursvikt som genomgår hemodialys. Är det själva sjukdomen i 
sig eller behandlingen som ger denna påverkan?  

Slutsats*
Kronisk njursvikt är en sjukdom vars behandling är livsnödvändig. Förekomsten av 
denna sjukdom ökar vilket innebär att sjuksköterskan allt oftare kommer att möta dessa 
patienter inom sjukvården. Syftet med litteraturstudien var att beskriva livskvaliteten 
hos patienter med kronisk njursvikt som genomgår hemodialysbehanling. 
Litteraturstudiens resultat beskriver att både sjukdom och behandling leder till en 
påverkan på patientens liv och livskvalitet ur ett flertal aspekter, nästintill uteslutande i 
negativ bemärkelse. Sjuksköterskans roll är viktig för denna patientgrupp gällande 
tillgång till information och trygghet. Att sjuksköterskan etablerar en god relation till 
patienten medför att patienten känner sig respekterad och mer delaktig i sin sjukdom 
och behandling. Med kunskap om hur livskvaliteten påverkas hos dessa patienter kan 
sjuksköterskans interventioner anpassas för att därmed förbättra den hälsorelaterade 
livskvaliteten.  
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Scandinavian Journal of 

Caring Sciences 

 

Sverige 

Att undersöka hur 35-

45 åringar beskriver 

sina upplevelser av att 

vara beroende av 

hemodialys. 

En kvalitativ studie där nio 

patienter intervjuats för att 

sedan analysera svaren enligt 

Giorgis deskriptiva 

fenomenologiska modell. 

Resultatet visade att de områden 

patienterna upplevde påverka deras 

livskvalitet negativt var att friheten 

togs ifrån dem, rädsla inför 

behandlingen och att ses som en sjuk 

människa. Men även att behandlingen 

påverkat känslan av livskvalieteten 

positivt då patienterna fått ett antal 

timmar då de är i behandling och 

därmed fått tid att plugga eller jobba i 

en lugn miljö. 
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L. Kring, D. & 

Crane, P.  

2009. 

 

Factors Affecting Quality 

of Life In Persons on 

Hemodialysis.  

 

Nephrology Nursing 

Journal 

 

USA 

Att beskriva 

livskvaliteten hos 

patienter med 

hemodialysbehandling 

samt finna de 

bakomliggande orsaker 

som påverkar 

livskvaliteten hos denna 

patientgrupp. 

En kvantitativ 

tvärsnittsstudie där ett 

mätinstrument använts för 

att finna olika faktorer i 

patienternas liv som 

påverkar livskvaliteten. 

Resultatet visade att 

hemodialyspatienterna har en ökad 

förekomst av trötthet, oro, ångest och 

depression.  Resultatet visade även en 

minskad känsla av livskvalitet hos 

hemodialyspatienterna på grund av detta. 

Letchmi, A., Das, 

S., Halim, H., 

Zakariah, A., 

Hassan, H., Mat, S. 

& Packiavathy, R.  

2011. 

Fatigue experienced by 

patients receiving 

maintenance dialysis in 

hemodialysis units.  

 

Nursing and Health 

sciences 

 

Malaysia 

Att undersöka 

förekomsten av trötthet 

hos patienter med 

hemodialysbehandling. 

En kvantitativ 

tvärsnittsstudie där ett eget 

framtaget frågeformulär 

använts inklusive 

befintliga mätinstrument 

för att undersöka hur 

tröttheten påverkades. 

Resultatet visade att hemodialys ökar 

förekomsten och känslan av trötthet samt 

att detta påverkar livskvaliteten på ett 

negativt sätt. 
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Pakpour, A., 

Saffari, M., 

Yekaninejad, M.S., 

Panahi, D., 

Harrison, A. & 

Molsted, S. 2010. 

Health-Related Quality of 

Life in a Sample och 

Iranian Patients on 

Hemodialysis.  

 

Iranian Journal of Kidney 

Diseases 

 

Iran 

 

Att utvärdera 

hälsorelaterade faktorer 

som kan påverka 

livskvaliteten hos 

patienter som genomgår 

hemodialysbehandling. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie där datan 

insamlades med hjälp av 

ett frågeformulär. 

Resultatet visade att patienter som 

genomgår hemodialys upplever sin 

livskvalitet vara lägre än den generella 

populationen, samt att de patienter som har 

haft dialys en längre tid visar sig ha ett 

högre BMI än de som haft hemodialys en 

kortare tid. Patienterna med högre BMI 

upplevde livskvaliteten vara sämre jämfört 

med patienterna med lägre BMI. 
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Sathvik, B., 

Parthasarathi, G., 

Narahari, M. & 

Gurudev, K. 

2008. 

 

An assessment of the 

quality of life in 

hemodialysis patients 

using the WHOQOL-

BREF Questionnaire. 

 

Indian Journal of 

Nephrology 

 

Indien 

 

Att utvärdera 

livskvaliteten hos 

hemodialyspatienter 

genom en jämförelse med 

den allmänna 

populationen, patienter 

som genomgått 

njurtransplantat och 

patienter med en kronisk 

sjukdom, i detta fall 

astma.  

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie där data 

insamlades med hjälp av 

ett frågeformulär. 

Resultatet visade att hemodialyspatienterna 

upplevde sin livskvalitet vara lägre gällande 

fysiska och psykiska aspekter gentemot alla 

tre grupper. Gällande den sociala aspekten 

skattade hemodialyspatienterna en lägre 

livskvalitet gentemot den generella 

populationen och patienter som genomgått 

njurtransplantation, däremot inte lägre än 

patientgruppen med astma. Gällande miljö 

och livskvalitet skattade alla patientgrupper 

likvärdigt.  
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Sreejitha, N., Devi, 

K., Deepa, M., 

Narayana, G., Anil, 

M., Rajesh, R., 

George, K. & Unni, 

V. 

2012. 

The quality of Life of 

Patients on Maintenance 

Hemodialysis and those 

who underwent Renal 

Transplantation. 

 

Amrita Journal of 

Medicine 

 

Indien 

Att jämföra livskvaliteten 

hos hemodialyspatienter 

med patienter som 

genomgått 

njurtransplantation och 

den generella 

populationen.  

Kvantitativ prospektiv 

kohortstudie där data 

insamlades med hjälp av 

ett frågeformulär. 

Resultatet visade att hemodialyspatienter 

skattade sin livskvalitet lägre gällande 

fysiska, psykiska, sociala och miljö-

aspekter jämfört med de två andra 

grupperna.  
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Timmers, L., 

Thong, M., W. 

Dekker, F., W. 

Boeschoten, E., 

Heijmans, M., 

Rijken, M. & 

Weinman, J.  

2008. 

Illness perceptions in 

dialysis patients and their 

association with quality of 

life.  

 

Psychology and Health 

 

Nederländerna 

 

Att undersöka 

sjukdomsuppfattningen 

och livskvaliteten hos 

patienter med 

hemodialysbehandling 

respektive 

peritonealdialys-

behandling. 

Kvantitativ studie där 

mätningsinstrument 

användes för att 

genomföra 

undersökningen. 

Resultatet visade att 

hemodialyspatienterna hade en ökad 

förekomst av fysiska symtom som 

nedsatt aptit, hudklåda och brist på 

energi. Det visade sig också en ökad 

förekomst av psykosociala symtom 

som förlorad självbild, sämre 

självförtroende och minskat socialt 

umgänge. Det visades också i studien 

att hemodialyspatienterna hade en 

tydligt minskad skattning av sin 

livskvalitet jämfört med den 

generella populationen. 
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Yu, H. & Petrini, 

M.  

2010. 

 

The HRQoL of Chinese 

patients undergoing 

haemodialysis.  

 

Journal of Clinical 

Nursing 

 

Kina 

 

Att undersöka hur 

livskvaliteten upplevs hos 

patienter med kronisk 

njursvikt som genomgår 

hemodialys. 

En kvalitativ studie med 

semi-strukturerade 

intervjuer som 

datainsamlingsmetod. 

Den insamlade datan 

analyserades sedan enligt 

Colaizzi’s sjustegs-

modell. 

Resultatet visade att deltagarna 

upplever många fysiska symtom som 

exempelvis illamående, kräkning och 

huvudvärk. Det framkom också att 

patienterna hade fler och kraftigare 

symtom när de hade mycket vätska 

och gifter i kroppen, alltså tiden 

innan dialys. Förekomsten av 

psykosociala symtom som ilska, 

ångest och sårbarhet visades leda till 

en minskad livskvalitet liksom att 

hemodialysbehandling påverkade 

ekonomin negativt.  

 

 


