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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Att leva med njursvikt kan innebära att patienterna upplever utmaningar, 

exempelvis angående att följa en viss diet och hantering av känslor som uppkommer på 

grund av detta. Detta påverkar även sjuksköterskor och anhöriga. Problem: Sjuksköterskor 

och anhöriga anser att vården av patienter med njursvikt kan underlättas om de blir 

välinformerade. Det framkommer dock att informationen inte alltid individanpassas efter 

patientens behov. Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av att följa diet- och 

vätskerestriktioner vid njursvikt. Metod: Kvalitativ litteraturstudie med beskrivande syntes, 

baserat på 10 kvalitativa vetenskapliga artiklar. Resultat: Två teman framkom efter 

analysen, utmaningar till förändring samt att uppnå acceptans. Att få information från 

vårdpersonal är en framträdande del i patienternas liv när det kommer till deras restriktioner 

och kan innebära svårigheter om den inte individanpassas. En del patienter hade svårt att 

följa restriktionerna vilket kunde bero på förlusten av sitt tidigare liv och vanor. Stöd från 

anhöriga kunde hjälpa patienterna att lättare följa restriktionerna genom exempelvis 

påminnelser och råd. Andra lyckades acceptera dem genom att bland annat använda sig av 

egna strategier och rutiner. Slutsats: Det finns många utmaningar i att följa restriktioner vid 

njursvikt. Det är då viktigt att patienterna erhåller stöd från exempelvis sjuksköterskor och 

anhöriga.  

 

Nyckelord: erfarenheter, njursvikt, patienter, restriktioner, systematisk litteraturstudie, 

utmaningar. 

 

 

  



ABSTRACT 

Background: Living with kidney failure can create challenges for the patient’s, such as 

following a certain diet and as a cause of this also management of feelings. This also affects 

nurses and relatives. Problem: Nurses and relatives believe that the care of patients with 

kidney failure may be facilitated if they are well informed. However, it appears that the 

information is not always individualized according to the patients need. Aim: To describe 

patients’ experiences of following diet and fluid restrictions while having a kidney disease. 

Method: A qualitative literature review with descriptive synthesis, based on 10 qualitative 

and scientific articles. Results: Two themes arose from the analysis, “challenges to change” 

and “to reach acceptance”. To receive information from medical staff is a prominent part of 

the patients’ life when it comes to their restrictions and if it’s not individualized it can cause 

difficulties. Some patients had difficulties in following the restrictions, which could be due to 

the loss of their previous lives and habits. Support from relatives could help the patients to 

follow the restrictions, for example through reminders and advices. Others managed to 

accept them by using their own strategies and routines. Conclusion: There are many 

challenges to following restrictions when having a kidney disease. It is important that 

patients receive support from, for example, nurses and relatives. 

 

Keywords: challenges, experiences, kidney failure, literature review, patients, restrictions.  
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1 INLEDNING  

När en person drabbas av njursvikt kan det innebära många olika förändringar i deras liv. 

Njursvikten har bland annat en inverkan på kroppens vätskebalans och därför har många 

patienter diet- och vätskerestriktion. Förutom diet- och vätskerestriktioner kan även 

patienterna behöva andra behandlingar exempelvis dialys där kroppens blod renas och 

överflödig vätska avlägsnas. Omständigheterna som följer av att leva med njursvikt och dess 

behandlingar påverkar patienterna, men även anhöriga och sjuksköterskorna som stödjer 

och vårdar dem. Under vår verksamhetsförlagda utbildning och i arbete inom vård, har vi 

mött patienter som har diet- och vätskerestriktioner, vilka ibland har visat sig innebära stora 

livsförändringar. Vi har erfarenheter av att det kan uppstå utmaningar när patienterna ska 

erhålla stöd från vårdpersonal angående deras restriktioner. Trots kunskaper från 

sjuksköterskeutbildningen upplevdes svårigheter att stödja personer i att följa restriktioner. 

Utifrån våra erfarenheter har det uppkommit en nyfikenhet och vilja av att få kunskap om 

patienters erfarenheter om hur de uppfattar sin situation gällande restriktioner och hur det 

är att följa dem. Kunskaper om patienters erfarenheter är betydelsefullt för att som 

vårdpersonal kunna tillgodose med rätt stöd och vård. Landstinget Sörmland har efterfrågat 

ökad kunskap om hur patienter med njursvikt erfar det att leva med vätskerestriktioner. 

Genom att examensarbetet lyfter patienters erfarenheter av att följa restriktioner vid 

njursvikt kan det förhoppningsvis möjliggöra för sjuksköterskor att få nytt perspektiv i ämnet 

och utökad förståelse för patienterna. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden framkommer det att patienters situation vid njursvikt också påverkar 

sjuksköterskorna i deras arbete och anhörigas liv. Sjuksköterskorna påpekar att det är viktigt 

att skapa en bra relation med patienterna då det underlättar förändringar som kan uppstå 

när patienterna följer restriktioner. De upplever dock att tiden inte räcker till för att ge 

patienterna den vård de behöver och har rätt till. Nedan beskrivs definitioner av centrala 

begrepp, egenvård, tidigare forskning där sjuksköterskors och anhörigas perspektiv tas upp, 

vårdvetenskapligt perspektiv och problemformulering. 

2.1 Styrdokument 

Patientlagen (SFS, 2014:821) stadgar i 5 kap 1 § att vården ska bygga på delaktighet, där 

patienten får vara med och bestämma i utformandet och genomförandet av sin vård. Vidare i 
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3 kap 1 § stadgas det att patienten har rätt att få information om hur skador eller sjukdomar 

kan förebyggas samt även vilka risker som finns för att komplikationer ska uppstå. I ICN:s 

etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) framhävs sjuksköterskans 

ansvar över att patienter får rätt, tillräcklig och anpassad information. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30) 3 kap 2 § ska ohälsa förebyggas så långt det går i vårdandet av 

patienter.  I 5 kap. 1 § av Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) framkommer det även att 

patienters behov av trygghet och säkerhet ska tillfredsställas för att kraven på en god vård ska 

uppfyllas. 

2.2 Centrala begrepp 

Vid njursvikt klarar inte njurarna av att göra rent blodet från restprodukter. Det leder till att 

kroppen inte kan bevara sin vätskebalans, vilket betyder att överflödig vätska stannar kvar i 

kroppen. När njursvikten försämrar njurarnas funktion så att de inte kan utföra sina 

uppgifter sätts patienterna in på dialysbehandling (Aurell, 2017a). Symtomen vid njursvikt är 

olika beroende på hur försämrad njurarnas kapacitet är. Vid en försämring av njurarnas 

kapacitet med 30-40% kan symtom som törst, illamående och trötthet uppstå. När endast 

20% av njurarnas kapacitet kvarstår uppstår symtom som klåda, diarréer, ökat illamående 

och blödningstendens. Till slut kan även hjärtat och medvetandet bli påverkat (Ericson & 

Ericson, 2012).   

Vid en dialysbehandling är målet att avlägsna överflödig vätska från kroppen samt att rena 

blodet från restprodukter som vanligtvis kommer ut med urinen. Behandlingen kan ta 

uppemot fyra till fem timmar och behöver utföras ett antal gånger i veckan. Det finns två 

sorters dialysbehandlingar, hemodialys- och peritonealdialysbehandling (Aurell, 2017b). 

Hemodialysbehandlingen efterliknar njurens egen funktion med hjälp av ett filter som sitter 

på en dialysmaskin. Blodet pumpas till filtret för att renas och pumpas sedan tillbaka till 

kroppen (Seeberger, 2011). Då hemodialys är en behandling som tar mycket energi från 

patienterna försöker vårdpersonal lägga den på individanpassade tider (Ericson & Ericson, 

2012). Vid peritonealdialysbehandling används bukhinnan där det finns kapillärer som 

fungerar som ett dialysfilter. För att avlägsna restprodukter och överflödig vätska tillsätts 

dialysvätska som innehåller glukos (Seeberger, 2011). Den upplevs mer positiv än 

hemodialysbehandling. Oftast behövs det inga restriktioner och livskvalitén anses öka då 

patienterna inte är lika bundna. Andra fördelar är att njurarna inte försämras lika fort vid 

peritonealdialysbehandling och det är inte lika lätt att drabbas av infektioner (Ericson & 

Ericson, 2012).  

Personer som har njursvikt kan bli ordinerade olika restriktioner varav diet- och 

vätskerestriktioner är vanligast. Dietrestriktionen är till för att minska proteinintaget, men är 

inte lika nödvändig då dialysbehandling hjälper njurarna rena blodet från protein. Ett 

problem som dock kvarstår vid dialysbehandling är att få bort den överflödiga vätskan som 

kommer vid intag av vätska. Därför är vätskerestriktionen ett måste och oftast något som 

patienterna anser jobbigt, speciellt när de upplever törst. Många utför egenvård och vet om 
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att dessa situationer kan uppstå, men ibland blir frestelsen för stor och då frångår de 

restriktionerna (Ericson & Ericson, 2012). 

2.3 Egenvård  

För att egenvård ska kunna tillämpas behöver det införlivas i det dagliga livet (Orem, 

Renpenning & Taylor, 2003). Många patienter som genomgår dialysbehandling samt har 

vätskerestriktioner utför egenvård (Ericson & Ericson, 2012). 

Egenvård definieras som något människan gör för sig själv och som alla har en förmåga till 

att utföra för att kunna leva och känna välmående. Egenvård kan vara en medveten eller en 

omedveten handling och innefattar två delar. Den allmänna egenvården som människan 

tillämpar för att klara av att leva sitt liv (Orem et al., 2003) och den andra uppstår när 

människan upplever ohälsa, sjukdom eller skada (Orem, 2001; Orem et al., 2003). 

Människan måste se samband mellan olika aspekter och hur dessa påverkar varandra för att 

utföra egenvård. Det kräver tid, material och uppoffringar i livet. Att veta vilka behov som 

finns är också nödvändigt för att veta vilka åtgärder som behövs för att främja den egna 

hälsan och välbefinnandet (Orem et al., 2003). 

Att använda sig av egenvård ses av många patienter som positivt då de får känna sig delaktiga 

i den egna vården. Den anses av en del uppkomma då det finns en önskan av att leva så 

normalt som möjligt. Patienter påtalar vikten av autonomi för att klara av att utföra egenvård 

och ha kontroll över livet. Flertalet använder sig av sin autonomi genom att övervaka och 

utföra sin vård samt självständigt klara av konsekvenser som kan uppstå. Om exempelvis 

kroppsvikten ökar upplever patienterna att de vet vad som kan göra för att reducera den. 

Deras njursvikt och behandling har således en inverkan på hur dagen ser ut (Braun Curtin, 

Johnson & Schatell, 2004). 

Kapaciteten för egenvård ter sig olika hos patienter och kan bero på många omständigheter. 

När de upplever trötthet och ensamhet samt är äldre sjunker deras kapacitet för egenvård. 

Kapaciteten att utöva egenvård är redan låg hos patienter som genomgår 

hemodialysbehandling. Att vara arbetslös eller inte ha möjlighet till att arbeta på grund av 

njursvikten gör att många upplever att deras egenvård blir sämre, något som även kan hända 

när patienterna är beroende av andra för att klara av dagliga rutiner. Det framkommer att en 

hög utbildning och en bra inkomst kan främja kapaciteten för egenvården (Akin, Mendi, 

Ozturk, Cinper & Durna, 2012). 

När kapaciteten för egenvård är låg blir anhöriga ett viktigt stöd för att upprätthålla egenvård 

genom exempelvis uppmuntran och stöttning. Även sjuksköterskor stöttar patienter till att 

självständigt utföra så mycket egenvård som är möjligt och medicinskt genomförbar 

(Beanlands et al., 2005; Orem et al., 2003). När patienter vårdas av sjuksköterskor behöver 

de ses som individer som har möjlighet till att utföra egenvård genom användning av deras 

egen kraft (Orem et al., 2003). Det handlar även om att patienter ska få vara delaktiga i sin 

egen vård, något som kräver motivation från patienterna (Orem, 2001). 
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2.4 Sjuksköterskors perspektiv på patienternas situation 

Sjuksköterskor beskriver att patienters inställning är betydelsefullt för vårdandet. De 

upplever att patienter som har en positiv inställning har lättare att följa direktiv. De påtalar 

vikten av att sätta sig in i patienternas situation och inte skuldbelägga dem när direktiven för 

behandlingen och restriktionerna inte följs. Det anses även viktigt att ta reda på varför 

patienterna beter sig eller gör på ett visst sätt (Thirks, Moore & Keyko, 2014). De försöker ge 

stöd till alla patienter, men alla vill inte ta emot det, vilket förvånar många sjuksköterskor. 

När de inte får någon respons från patienterna upplevs maktlöshet och irritation. Det upplevs 

bättre att ge dem tid till att öppna upp sig istället för att tvinga dem till det (Sturesson & 

Ziegert, 2014). Utifrån deras erfarenheter förekommer vissa omständigheter som försvårar 

för patienter som genomgår dialysbehandling. Ekonomin och känslor av depression och 

ångest kan enligt sjuksköterskorna ha en inverkan på patienternas behandling (Krueger, 

2009). De upplever patienternas familjer som ett bra stöd och det anses därför viktigt att 

involvera dem när patienterna får information om behandlingar. När tid finns upplever de att 

information kan ges utefter patienternas behov, först allmän och sedan specifik. En viktig 

faktor är att patienterna känner sig delaktiga i sin egen vård och erhåller relevant 

information (Sturesson & Ziegert, 2014). Många sjuksköterskor upplever tidsbrist vilket kan 

orsakas av många faktorer, exempelvis resursbrist, ökat patientantal samt otillräckligt med 

tid för att utföra arbetsuppgifter (Walker, Abel & Meyer, 2012). Tidsbristen innebär att de 

inte hinner samtala om behandlingarna tillsammans med patienter och anhöriga (Thirks et 

al., 2014). Vissa sjuksköterskor påpekar att det endast finns ett tillfälle för att informera 

patienter, vilket medför att mycket information behöver ges på en gång (Walker et al., 2012). 

Patienter anses således inte vara redo för vad behandlingen innebär om sjuksköterskorna 

inte finner tid för att ge information (Sturesson & Ziegert, 2014).  

Kultur och språk är enligt sjuksköterskor något som påverkar hur information tas in av 

patienter. På en del sjukhus och i vissa samhällen finns det tolkar, kulturellt och religiöst stöd 

samt nedskriven information på olika språk för att underlätta vården av patienter med annan 

kultur och/eller språk (Walker et al., 2012). När tillgängliga tolkar inte finns på plats, 

använder de patienternas anhöriga för informationsöverföring (Krueger, 2009; Walker et al., 

2012). Det ses ibland som positivt, men främst negativt då kulturella övertygelser ibland 

innebär att viss information inte översätts då det går emot patienternas och anhörigas kultur. 

Detta förfarande vid översättningar anser sjuksköterskor försvårar vårdarbetet (Walker et al., 

2012).  

Tillräckligt med tid tillsammans med patienterna anser sjuksköterskor viktigt för att skapa en 

relation. Det bidrar till bättre vård samt bättre utbildningsmöjligheter för patienterna 

(Sturesson & Ziegert, 2014; Walker et al., 2012). Relationen leder till minskad stress för 

patienterna inför förändringar som njursvikten medför. En bra relation och samarbete med 

andra professioner anses även det förbättra patientarbetet. När relationen är bra med 

exempelvis läkare kan sjuksköterskorna i större utsträckning ta egna beslut som gagnar 

patienterna (Walker et al., 2012). En svårighet som kan uppkomma är att släppa patienterna 

när dialysbehandlingen påbörjas. Därför håller många sjuksköterskor kontakten med 
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patienterna, dels för deras skull, men även för patienternas trygghet (Sturesson & Ziegert, 

2014).  

2.5 Anhörigas erfarenheter av närståendes situation vid njursvikt 

Patienternas anhöriga framhäver dialysbehandlingens betydelse vid njursvikt då den bland 

annat innefattar ett längre liv för dem närstående, samt att relationen mellan dem blir 

starkare (White & Grenyer, 1999). Den upplevs dock även ha en negativ påverkan, 

exempelvis då den medför en del stress. Dialysen anses även vara en uttömmande 

behandling för dem som genomgår den då den utgör en påfrestning på kroppen (Jennette et 

al., 2010). För att dialysbehandlingen ska fungera medför den livsförändringar. Många 

anhöriga påtalar även en trötthet hos sig själva men framförallt hos den som genomgår 

dialysbehandling. Tröttheten beror oftast på att hemodialysbehandlingen genomförs på 

kvällen då de arbetar under dagen. Tröttheten påverkar deras samliv vilket upplevs ledsamt 

samt att dialysbehandlingen har en negativ effekt på deras känsloliv vilket leder till en 

uppgivenhet (White & Grenyer, 1999).  

Livskvalitén hos dem som genomgår dialysbehandling upplevs av anhöriga bli sämre i och 

med behandlingen och många tror att en del närstående har en önskan av att ge upp. En 

rädsla uppkommer hos anhöriga på grund av den närståendes sämre hälsa och då de tror att 

dialysbehandlingen kommer leda till döden (Aasen, Kvangarsnes, Wold & Heggen, 2011). 

Även om den som genomgår dialysbehandlingen uppmanar anhöriga till ett socialt liv väljer 

ändå många att hellre stanna hemma då det annars kan uppstå en rädsla för att det ska 

hända deras närstående något. Många som genomgår dialysbehandling anses av anhöriga 

uppträda själviskt och introvert då de inte ägnar lika mycket tid till att socialisera med andra 

människor (White & Grenyer, 1999). 

Anhöriga anser att det uppstår utmaningar för deras närstående. För vissa kan det handla om 

dieten, medan andra har en oregelbunden aptit eller aptitlöshet. Restriktionerna kan även 

innebära svårigheter med den egna känslohanteringen. Detta kan i sin tur försvåra 

följsamheten till dietrestriktionen då det anses svårt att hantera behandlingens riktlinjer. 

Närståendes humör kan också ha en inverkan på aptiten och när de är på gott humör 

tenderar de att äta mer, medan det är tvärtom när de är på sämre humör (Lee et al., 2016). 

En del upplevs ha svårt att släppa sina tidigare vanor och därför försöker anhöriga 

kontrollera vad som intas (Aasen et al., 2011). Det händer dock att personer får i sig sådant 

som inte är tillåtet inom restriktionerna. Vid exempelvis högtider observerar anhöriga ett 

större matintag samt att dietrestriktionen inte följs ordentligt (Lee et al., 2016). Vid dessa 

tillfällen väljer vissa anhöriga att kompromissa och tillåter intag av mat och dryck även fast 

det kan leda till komplikationer. Dessa kompromisser kan temporärt leda till en bättre 

livskvalité för närstående, men kompromisserna kan även påverka deras framtida liv negativt 

(Aasen et al., 2011).  

Att en del närstående bemöter anhöriga på ett negativt sätt kan bero på deras brist på 

acceptans av njursvikten, dess behandling och restriktioner. Det kan också bero på deras 
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oregelbundna sinnesstämningar som anses bero på dialysbehandlingen och tröttheten den 

medför. Ibland leder det till konflikter, exempelvis när anhöriga försöker ge rådgivning och 

se till att närstående följer restriktionerna. En del anhöriga upplever ilska när sådana 

situationer uppkommer och försöker undvika konflikter för att prioritera närståendes 

välmående (Lee et al., 2016). Även om konflikter kan uppstå beskriver de sina närstående 

som modiga, vänliga, självständiga och kärleksfulla (White & Grenyer, 1999). Ibland kan 

även behandlingen orsaka frustration då anhöriga känner att de inte kan stödja sina 

närstående ordentligt. De upplever även ilska, irritation, skuld och ånger när de låter andra 

vårda närstående (Ziegert, Fridlund & Lidell, 2006) eller när de inte får tillräckligt stöd från 

familjen (Lee et al., 2016). 

Dialysbehandlingen anses av många anhöriga vara en negativ process som kräver bättre 

förståelse och information i samhället (Jennette et al., 2010). En del upplever otillräcklig 

information angående vilka komplikationer som kan uppstå efter en dialysbehandling, 

exempelvis orkeslöshet och blodtrycksfall. Det anses därför viktigt för många anhöriga att 

vara delaktiga i vården och få veta mer om njursvikt och vad den innebär (Aasen et al., 2011). 

En annan negativ aspekt av behandlingen är hur den negativt influerar den personliga 

ekonomin (White & Grenyer, 1999). Detta på grund av att behandlingen är väldigt dyr, med 

bland annat mediciner, dialysbehandling, transport och hälsosammare diet (Jennette et al., 

2010; Lee et al., 2016). 

2.6 Vårdvetenskapligt perspektiv 

I examensarbetet har Erikssons (2015) teori använts där delarna sjukdomslidande, 

vårdlidande och livslidande ansågs centrala. Detta då restriktionerna, speciellt 

vätskerestriktionen, erfars som besvärlig av många patienter (Ericson & Ericson, 2012). Detta 

kan förhoppningsvis skapa en större kunskap hos vårdpersonal som vårdar patientgruppen 

och därmed underlätta en så god vård som möjligt för patienterna. Nedan beskrivs de olika 

formerna. 

2.6.1 Sjukdomslidande 

Sjukdomslidande delas in i två delar; kroppslig smärta samt själsligt och andligt lidande. 

Kroppslig smärta upplevs genom kroppen på grund av sjukdom och behandling. Smärtan är 

oftast lokaliserad till en specifik del av kroppen och tar uppmärksamhet samt begränsar 

människans förmåga att övervinna lidandet. Det kan även påverka själen och det andliga 

livet. Ett andligt och själsligt lidande uppkommer på grund av kroppslig smärta och om 

smärtan är olidlig kan den orsaka andlig och själslig död. Därför är det viktigt att den 

kroppsliga smärtan åtgärdas omgående. Sjukdomslidande behöver dock inte innebära att 

patienterna upplever kroppslig smärta eftersom det inte har ett direkt samband med lidande. 

Det kan orsakas av att patienter förnedras eller känner skam och skuld på grund av 

behandling och sjukdom. Sjuksköterskors beteende gentemot patienterna kan också bidra till 

ett sjukdomslidande och har genom det ett nära samband med ett vårdlidande. Det uppstår 
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även i andra sociala situationer där patienterna befinner sig. Sjukdomslidandet begränsar 

således patienterna och upptar en stor del av deras liv (Eriksson, 2015). 

2.6.2 Vårdlidande 

Vårdlidande är något som uppkommer i vårdandet av patienter och är onödigt eftersom det 

kan förebyggas. Vårdlidandet delas in i fyra delar som har nära samband med varandra: 

kränkt värdighet, fördömelse och straff, maktutövning samt utebliven vård/icke-vård. Kränkt 

värdighet innefattar att patienter känner att deras personliga integritet och människovärde 

inte respekteras samt på grund av en bristande vård. Det är då viktigt att som vårdpersonal 

vidmakthålla och bekräfta patienternas värdighet samt förhindra kränkning. Det kan 

exempelvis göras genom individanpassad vård. Fördömelse och straff har nära samband med 

kränkt värdighet och inbegriper att patienternas värdighet kränks då de inte får vara 

delaktiga i sin vård. Det innebär att sjuksköterskor utövar sin makt över patienterna utan 

hänsyn till deras vilja. Straff inbegriper att sjuksköterskor negligerar patienter då de 

exempelvis inte tar deras upplevelser i åtanke. Maktutövning innebär att sjuksköterskor 

missbrukar sin makt och auktoritet, något som skapar ett lidande hos patienterna. Genom att 

sjuksköterskor exempelvis utövar sin makt minskar patienternas chans och frihet att själva få 

ta beslut. Rutiner kan påverka hur sjuksköterskor omedvetet behandlar eller vårdar 

patienter, vilket i sin tur leder till att patienter upplever maktlöshet och en förlust av 

upplevelsen av att vara patient. Det inbegriper även sjuksköterskornas okunskap om 

patienters tankar och upplevelser, något som kan upplevas som ett maktmissbruk. Utebliven 

vård eller icke-vård innebär att patienter blir åsidosatta av sjukvården genom att de vårdas 

på ett bristande sätt. Vårdbrist visar sig på olika sätt, antingen genom små eller större 

felaktigheter och det är något som missgynnar patienter och deras värdighet. Utebliven vård 

är alltid en kränkning och innebär ett maktmissbruk då patienterna är beroende av vården 

och inte har makt eller rätt till självbestämmande i vårdsammanhang (Eriksson, 2015). 

2.6.3 Livslidande 

Livslidande uppkommer i samband med livet och handlar om förändringar som patienter 

genomgår och som har en påverkan på deras liv. Förändringarna kan exempelvis bero på 

sjukdom och ohälsa. Dessa förändringar kan vara existentiella, men även mindre händelser 

som sker och påverkar livssituationen negativt, exempelvis genom en inverkan på det sociala 

livet. Livslidandet innefattar två delar, att förintas och att ge upp. Att förintas kan innebära 

att patienter upplever en väntan på döden och med det uppkommer ett lidande då det inte 

finns en medvetenhet om när det kommer hända. Det kan också bero på att patienter anser 

att sjuksköterskor inte uppmärksammar dem. Ambivalens mellan upplevelse av förintelse, 

rädsla och förtvivlan, samt viljan att kämpa och överleva kan uppkomma hos patienter. 

Livslidande som visar sig fysiskt och genom allvarlig smärta kan ha en stor inverkan på 

patienter. Tid är något som patienter är i behov av för att förändra sig och för att se meningen 

i livet. Upplevelse av att inte känna sig hel eller som sig själv och en avsaknad av kärlek kan 

erfaras av många patienter vid ett livslidande. Att ge upp inbegriper att patienter inte orkar 

eller klarar av en situation. Hos patienter med dödlig sjukdom kan meningslöshet i livet 
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uppkomma, vilket kan vara en orsak till att vissa patienter ger upp eller slutar kämpa 

(Eriksson 2015). 

2.7 Problemformulering 

Vid njursvikt klarar inte njurarna av att rena blodet, vilket leder till att kroppen inte kan 

bevara sin vätskebalans. Därför får patienter restriktioner som är viktiga att följa och som 

kan innebära att de behöver följa vissa dieter och endast inta en viss mängd vätska. Då deras 

kapacitet för att vårda sig själva redan är nedsatt på grund av njursvikten är det viktigt att de 

får vara delaktiga i sin vård och ses som individer. Tidigare forskning visar att anhöriga 

upplever att följden av att leva med restriktionerna för deras närstående blir bristande 

känslohantering, brist på acceptans, aptitlöshet och svårigheter att släppa tidigare vanor. 

Både anhöriga och sjuksköterskor beskriver vikten av att patienterna får information om 

behandlingarna samt komplikationer som kan uppstå för att bättre klara av sina 

restriktioner. Dock upplever många att den brister då det exempelvis inte alltid ges 

individanpassad information utifrån den unika individens behov. Sjuksköterskorna upplever 

att det är viktigt att inkludera patienternas familjer när det kommer till information om 

behandlingarna, dock finns inte alltid tid för detta vilket då kan försvåra för patienterna. De 

anser även att det underlättar för båda parter när de sätter sig in i patienternas situation 

samt när patienterna känner sig delaktiga. Sjuksköterskorna påtalar även att det är viktigt att 

skapa en relation till patienterna för att kunna ge individanpassad information. Detta kan 

leda till en bättre vård. För att möjliggöra denna relation är det därför viktigt att 

sjuksköterskorna får en förståelse för hur patienterna erfar sina restriktioner och hinder och 

möjligheter som kan uppkomma. På det sättet kan patienterna känna sig delaktiga och 

erhålla information utefter deras behov. Det är således betydelsefullt att sjuksköterskor har 

kunskap om patienters erfarenheter av sin situation och njursvikt för att patienterna ska 

kunna erbjudas en vård som riktar sig gentemot deras individuella behov. 

3 SYFTE 

Syftet med examensarbetet var att beskriva patienters erfarenheter av att följa diet- och 

vätskerestriktioner vid njursvikt. 
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4 METOD 

En kvalitativ ansats används fördelaktigt när en djupare kunskap om ett fenomen vill nås 

som kan relateras till patienters upplevelser och erfarenheter (Segesten, 2012). Utifrån 

examensarbetets syfte valdes därför en kvalitativ ansats. 

I examensarbetet tillämpades en systematisk litteraturstudie med en beskrivande syntes. 

Beskrivande syntes innebär att så lite tolkning som möjligt sker under analysarbetet. En 

systematisk litteraturstudie innehåller fyra steg, där första steget är datainsamling, det andra 

steget handlar om att upprepade gånger läsa igenom materialet och hitta nyckelfynd, i det 

tredje steget skapas teman och subteman utifrån nyckelfynden och i det fjärde steget beskrivs 

fenomenet (Evans, 2002).  

4.1 Datainsamling och urval 

Det första steget i en systematisk litteraturstudie är datainsamling där inklusionskriterierna 

ska väljas. Sökning sker i relevanta databaser för att få tillgång till material som kan 

inkluderas i examensarbetet (Evans, 2002). Inklusionskriterierna i examensarbetet var att 

artiklarna skulle publicerats år 2006-2017 samt vara peer review. Dessutom behövde 

artiklarna behandla området som skulle studeras samt vara skrivna på engelska. Sökningar 

av artiklar skedde i databaserna CINAHL Plus och PubMed då dessa innehåller 

vårdvetenskapliga artiklar och är vetenskapligt baserade. Google Scholar användes för att få 

tillgång till fulltext som inte fanns tillgängligt i databaserna CINAHL Plus och PubMed. För 

att göra en ytterligare begränsning av en studie bör det finnas exklusionskriterier (Friberg, 

2012b). Exklusionskriterierna i examensarbetet var åldersgruppen 0-18 år, restriktionerna ur 

anhörigas och sjuksköterskors perspektiv, kvantitativa artiklar samt artiklar som fokuserade 

på dialysbehandling. Då syftet med examensarbetet var att beskriva patienters erfarenheter 

av att följa diet- och vätskerestriktion vid njursvikt, valdes sökorden utifrån det. Sökord som 

användes var exempelvis “kidney disease or renal failure”, “restrictions”, “patients experience 

or attitudes or perspectives” samt “fluid or diet intake”. För en mer ingående inblick i hur 

sökningarna gått till, vänligen se Bilaga A – Sökmatris. Sammanfattningarna i artiklarna som 

svarade på examensarbetets syfte lästes och även deras resultat. För att få fler relevanta 

artiklar ändrades sökorden under examensarbetets gång. Många artiklar återkom i 

databassökningarna, vilket genererade ett fåtal utvalda artiklar vid varje sökning.  

En kvalitetsgranskning med hjälp av kvalitetsgranskningsfrågor behöver utföras för att få en 

överblick av materialet och dess kvalité. Utefter det beslutas det om artiklarna ska inkluderas 

eller exkluderas i examensarbetet (Friberg, 2012a). Kvalitetsgranskningen utfördes med hjälp 

utav 14 av Fribergs kvalitativa granskningsfrågor. I examensarbetet betygsattes varje fråga 

med noll eller ett poäng beroende på om artikeln svarade på granskningsfrågan eller inte. 

Artiklar som hade ett-sex poäng totalt räknades som låg kvalité, artiklarna med sju-tio poäng 

räknades som medelhög kvalité och artiklar med elva-fjorton poäng ansågs ha hög kvalité. 

Poängen utgjorde en rimlig och jämn gruppering för att underlätta granskningen av 

artiklarna. Femton artiklar kvalitetsgranskades, fem artiklar exkluderades då kriterierna inte 
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uppfylldes. Artiklarna som inkluderades i examensarbetet hade medelhög eller hög kvalité. 

Av dessa hade två artiklar medelhög kvalité och åtta artiklar hög kvalité, se Bilaga B – 

Artikelmatris. För kvalitetsgranskningsfrågorna i sin helhet, se Bilaga C.  

En sekundärsökning kan vara en viktig strategi och betyder att det material som valts kan 

vara till nytta för att hitta nytt material (Friberg, 2012b). I examensarbetet valdes det att se 

över olika artiklars referenslista för att se om relevanta artiklar kunde hittas och därmed 

inkluderas. I en artikels referenslista uppkom en artikel som kunde inkluderas i 

examensarbetet, se Bilaga A – Sökmatris. 

4.2 Dataanalys och genomförande 

I steg två av en systematisk litterastudie ska artiklarna läsas igenom flera gånger för att ge en 

överblick av innehållet och för varje artikels helhet. Nyckelfynd är det mest relevanta och 

viktigaste resultat som framkommer i varje artikel och är något som svarar på syftet. Det kan 

vara en mening eller några ord från artikelns resultat som samlas in. Nyckelfynden utgör 

därmed litteraturstudiens resultat (Evans, 2002). Detta steg inleddes med att insamlade 

artiklar tilldelades ett nummer för att underlätta arbetet samt minska risken för att artiklarna 

blandades ihop. Artiklarna lästes först enskilt och flera gånger för att få en förståelse för 

artiklarnas resultat samt för att undvika tolkningar. Under tiden artiklarna lästes urskildes 

även nyckelfynd i relation till examensarbetets syfte, ”att beskriva patienters erfarenheter av 

att följa diet- och vätskerestriktioner vid njursvikt”. Varje nyckelfynd skrevs ner på en post-it-

lapp för att få en bättre överblick över vilka nyckelfynd som kom fram ur artiklarna. De lästes 

igenom igen och diskussioner av nyckelfynden fördes ännu en gång för att kontrollera att 

samtliga relevanta nyckelfynd kommit fram och inte missats.  

I det tredje steget grupperas nyckelfynd som framkommit ur artiklarna under analyssteg två 

utifrån likheter och skillnader. Utefter det identifieras gemensamma teman av nyckelfynd 

som har liknande innebörd. Subteman urskiljs sedan ur teman som framkommit för att få en 

djupare förståelse samt en mer detaljerad beskrivning av fenomenet (Evans, 2002). Alla 

nyckelfynd parades ihop utifrån likheter och skillnader för att skapa förklarande teman. 

Sedan sorterades nyckelfynden ytterligare genom en indelning i subteman för att skapa en 

djupare förståelse för det framkomna fenomenet. Analysarbetet med skapandet av subteman 

och teman har varit en process och dessa har ändrats ett antal gånger för att på ett så bra sätt 

som möjligt förklara det fenomen som framkommer i examensarbetets resultat.  

I steg fyra, det sista steget, ska fenomenet skildras. För att säkerställa att teman är väsentliga 

ska de dubbelkollas mot originalartiklarna och kan även stärkas upp med citat från dessa. 

(Evans, 2002). I resultatet sammanställdes nyckelfynden i löpande text under respektive 

subtema och tema för att förklara det uppkomna fenomenet. Teman som uppkom i 

examensarbetet kontrollerades mot originalartiklarna för att säkerställa att det som framkom 

i dem inte hade föregåtts i examensarbetet. Citat samt referenser användes för att styrka 

resultatet. 
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Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, tema och subtema. 

Nyckelfynd* Tema Subtema 

Family support… a direct 

facilitator… advice or 

reminders to control fluid 

and dietary intake. (2) 

 

 

 

 

 

Betydelsen av stöd från 

andra 

”My husband himself is on 

the same diet just to help 

me.” (5) 

  

…habit of self-scanning for 

possible impending 

complications… ”I observed 

my feet. When they began to 

swell… my hands… too, I’d 

control my water intake 

without being told to do so.” 

(6) 

Att uppnå acceptans 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självständig användning av 

strategier 

 

”I incorporate the 

guidelines… into my daily 

life. It has become a habit… 

Like part of life…I’m leading 

my life like someone 

normal.” (6) 

  

*Siffrorna i nyckelfynden härleder till artikelnumreringen i Bilaga B – Artikelmatris 

4.3 Etiska övervägande 

I examensarbetet har forskningsetiska riktlinjer följts. Forskare behöver vara kunniga i 

området och inlästa på den litteratur som behandlar ämnet (CODEX, 2016). Genom att läsa 

igenom litteratur och vetenskapliga artiklar som behandlade examensarbetets syfte skapades 

en kunskap i ämnet. En etisk tanke och medvetenhet ska finnas genom hela det vetenskapliga 

arbetet, från det att ämnet väljs till dess att arbetet är publicerat. Det är viktigt att hålla 

förförståelsen utanför vetenskapligt arbete, inte gå resultatet i förväg och inte utesluta 

material som kan påverka resultatet (Kjellström, 2012). Genom hela examensarbetets 

process har förförståelsen så långt det är möjligt lagts åt sidan för att undvika påverkan av 

resultatet. Exempelvis genom att utgå från faktabaserad information och ej 

erfarenhetsbaserad kunskap. För att få fram relevant material till examensarbetets resultat 

inkluderades endast artiklar som svarade på syftet. Genom detta har arbetet försökt undvika 

att utgöra en påverkan på resultatet då inget relevant material har uteslutits. Förfalskning, 

fabricering och plagiat går emot en god forsknings- och dokumentationssed, därför ska alltid 
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ursprungskällan anges. Det här gör att det vetenskapliga arbetet blir kvalitetssäkrat (CODEX, 

2016). Det är inte rätt att uppsåtligen och missledande frångå kraven som ställs på 

vetenskaplig forskning. Plagiat, förfalskning och fabricering innebär att arbetets material på 

något sätt ändrats eller tagits rakt av utan att skriva ursprungskällan. Att förvränga 

forskningens process genom falska eller förvrängda data, stöld, bristande eller felaktig 

tillämpning av exempelvis metod och analys anses som fusk och oredlighet i vetenskaplig 

forskning (CODEX, 2017; Kjellström, 2012). Alla artiklarna och övrig litteratur diskuterades 

för att säkerställa att referensens betydelse, vad den menade, framkom. Analysmetoden har 

noggrant lästs igenom för att tillämpa den på rätt sätt och ge ett pålitligt resultat. Det är 

viktigt att forskning är pålitligt för att inge förtroende i samhället. Trovärdighet och god 

forskningssed är dessutom nyckelord när det gäller vetenskaplig forskning på högskolenivå 

(CODEX, 2017). Genom att examensarbetets process har beskrivits noggrant och tydligt 

innebär det att den kan anses pålitlig och trovärdig. 

5 RESULTAT 

Examensarbetets syfte var att beskriva patienters erfarenheter av att följa diet- och 

vätskerestriktioner vid njursvikt. Två teman uppkom efter analysen, ”utmaningar till 

förändring” och ”att uppnå acceptans”. Resultatet visade att patienterna erfor olika 

omständigheter som kunde påverka dem när de försökte följa sina restriktioner. De erfor att 

exempelvis individanpassad information och stöd från andra var något som underlättade för 

dem i deras situation. Något annat som också kunde underlätta var om de fann strategier 

som kunde hjälpa dem med att lättare leva med sina restriktioner. För en översikt av samtliga 

teman och subteman, se Tabell 2 – Tema och subtema.  
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Tabell 2: Tema och subtema. 

 

Utmaningar vid förändring 

- Avsaknad av anpassad information 

- Förlust av tidigare vanor och sociala delar i 
livet 

- Kamp mellan förnuft och begär 

 

Att uppnå acceptans 

- Betydelsen av stöd från andra 

- Självständig användning av strategier 

 

5.1 Utmaningar vid förändring 

Många patienter erfor att det uppkom utmaningar med att följa restriktioner. Att inte få 

tillräckligt med information från vårdpersonal eller inte känna sig delaktiga i sin egen vård 

var två utmaningar som försvårade. Det kunde även innebära utmaningar när tidigare vanor 

och det sociala livet behövde förändras för att inrätta en ny livsstil. För en del patienter 

innebar förändringarna en kamp mellan deras förnuft och begär. 

5.1.1 Avsaknad av anpassad information 

Flertalet patienter erfor en brist på information om vad som fick eller inte fick intas när de 

följde restriktionerna. En del upplevde att sjuksköterskor inte lyssnade på hur de erfor att 

följa restriktionerna samt att informationen inte anpassades utifrån deras behov. De ansåg 

även att sjuksköterskorna inte gav dem en djupare förståelse för varför de inte fick äta vissa 

råvaror eller varför exempelvis exkludering av salt i maten inte var tillräckligt. Patienterna 

erfor att de ville ha mer information om restriktionerna och om komplikationer som kunde 

uppstå (de Brito-Ashurst et al., 2011; Griva et al., 2013; Hollingdale, Meuleman et al., 2014; 

Sutton & Hart, 2008; Tovazzi & Mazzoni, 2012). När patienterna inte fick tillräcklig 

information kunde förvirring, frustration och osäkerhet uppstå. En del tvingades då hitta 

information på annat sätt, från till exempel internet (Hollingdale et al., 2008; Tovazzi & 

Mazzoni, 2012). En annan svårighet som uppstod var när informationen inte gavs på ett 

språk de förstod (de Brito-Ashurst et al., 2011). Ett förslag från patienterna var att få 

individanpassad information som gavs enskilt för att underlätta deras behandling och 

restriktioner (Griva et al., 2013; Hollingdale et al., 2008).  

Att få för mycket information var också ett problem då många patienter erfor att det gick 

emot deras tidigare kunskap och vad vetenskapen förespråkade. (Tovazzi & Mazzoni, 2012). 

“Everyone told you that drinking lots of water was really good for you, and suddenly, 
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everybody’s telling you you’re not allowed to do that…” (Sinclair & Parker, 2009, p. 592). En 

del erfor att de saknade kunskap om vad restriktionerna innebar och därför saknade 

motivation att kontrollera intaget av vätska och diet (Griva et al., 2013; Hollingdale et al., 

2008). Därför eftersträvades en god kunskap om hur deras beteende och upplevelser av hälsa 

påverkade varandra (Tovazzi & Mazzoni, 2012). 

5.1.2 Förlust av tidigare vanor och sociala delar i livet 

Dietrestriktionen erfors som det svåraste att följa för en del patienter, medan andra upplevde 

vätskerestriktionen som den mest utmanande, på grund av törsten. Flertalet påverkades 

negativt när deras tidigare vanor kring vätska och diet förändrades vilket kunde leda till att 

patienterna inte klarade av att följa sina restriktioner (Guerra-Guerrerro et al., 2014; Krespi 

Boothby & Salmon, 2013; Lam, Lee & Shiu, 2013; Nagpal et al., 2017; Tovazzi & Mazzoni, 

2012). Det innebar en stor förlust och besvikelse för vissa patienter om de exempelvis 

behövde förändra sina tidigare vanor eller om vanorna ingick i deras kultur. De ansåg det 

svårt att följa diet- och vätskerestriktioner då deras tidigare vanor inneburit att äta och dricka 

i större mängder än vad restriktionerna innebar. Det var även patienter som inte hade 

förståelse för varför de behövde släppa sina tidigare hälsosamma dieter och vanor då dessa 

till viss del gick emot restriktionerna (de Brito-Ashurst et al., 2011; Guerra-Guerrerro et al., 

2014; Hollingdale et al., 2008; Meuleman et al, 2014; Nagpal et al., 2017; Sinclair & Parker, 

2009; Tovazzi & Mazzoni, 2012). 

En medvetenhet fanns om att restriktionerna måste följas, dock valde en del patienter mer 

eller mindre att frångå dem för att exempelvis inte dra uppmärksamhet till sig. En del 

patienter brydde sig inte om att följa restriktionerna och tänkte inte på konsekvenserna 

förrän efter de uppkommit (Griva et al., 2014; Krespi Boothby & Salmon, 2013; Lam et al., 

2013; Meuleman et al., 2014).  

 “Apparently, I am a kidney patient, but I do not notice it. I disregard everything: I eat 

everything, I drink everything… I would rather die than let myself be restricted too much. 

Look, when you are terminally ill, that’s a different story. But as long as you are not…” 

(Meuleman et al., 2014, p. 533). 

Patienter ansåg att dietrestriktionen begränsade livet för mycket genom att dieten exempelvis 

var smaklös och hade en begränsad variationsmöjlighet, vilket ledde till att några inte följde 

dem (Krespi Boothby & Salmon, 2013; Lam et al., 2013; Meuleman et al., 2014). En annan 

anledning till att det var svårt med att exempelvis utesluta salt vid dietrestriktionen var att 

det i vissa fall kunde ses som ett kulturellt tecken på fattigdom då salt var en viktig krydda i 

vissa patienters kultur. Det kunde samtidigt skapa familjekonflikter då inte alla 

familjemedlemmar hade förståelse för det (de Brito-Ashurst et al., 2011). 

Många patienter erfor det problematiskt att följa sina restriktioner när även andra 

restriktioner behövde följas följd av en annan sjukdom. Det berodde på att restriktionerna 

oftast gick emot varandra och då erfors förvirring om hur de skulle göra. En viss diet kunde 

förespråkas vid ett sjukdomstillstånd, men vara utesluten i ett annat (Griva et al., 2013; 
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Hollingdale et al., 2008; Meuleman et al., 2015; Nagpal et al., 2017). Patienterna erfor även 

dietrestriktionen som mer kostsam än deras tidigare dietvanor. Det skapade en svårighet då 

de även hade andra kostnader som exempelvis hyra och transport. Ibland behövde de gå 

hungriga då de inte hade råd att köpa den diet som ingick i restriktionen. Tillgång till råvaror 

kunde också vara något som påverkade hur de följde deras restriktioner (Guerra-Guerrerro et 

al., 2014; Krespi Boothby & Salmon, 2013; Lam et al., 2013; Sinclair & Parker, 2009). 

När patienter skulle följa restriktionerna innebar det inte bara en förlust av tidigare vanor 

utan även en förlust av deras sociala och tidigare liv. En del upplevde exempelvis att de 

förstörde stämningen på fester då de inte kunde göra som alla andra. Att inte kunna göra det 

de tidigare hade gjort, gjorde det svårt att acceptera förändringarna. Livet förändrades då 

restriktionerna gjorde att de upplevde mindre energi och tid till att utföra saker. Många erfor 

att de behövde isolera sig från sina vänner, samhället och deras aktiviteter för att klara av 

sina restriktioner och inte falla för frestelser (Griva et al., 2013; Krespi Boothby & Salmon, 

2013; Meuleman et al., 2015; Sinclair & Parker, 2009; Tovazzi & Mazzoni, 2012). 

“I don’t have any social life now… I don’t trust myself to go to dinners or cocktail parties 

because of drinking and eating. I don’t know what they are going to serve me up…, could be 

very salty. So I dodge all this stuff. Far better you eat at home…” (Krespi Boothby & Salmon, 

2013, p. 5). 

Det upplevdes som en utmaning när andra besökte dem, under semester samt vid festligheter 

och högtider. En annan utmaning som uppkom var när patienterna såg andra äta och dricka 

det som inte ingick i deras diet- och vätskerestriktioner, samt vid besök hos andra. 

Förändringen blev svårare i aspekten av deras sociala liv och även om sjukdomen blev 

uppmärksammad av andra. Att följa dietrestriktionen gällande salt blev en utmaning när 

patienterna skulle äta ute, då det upplevdes svårt att tacka nej. (Griva et al., 2013; Krespi 

Boothby & Salmon, 2013; Meuleman et al., 2014; Tovazzi & Mazzoni, 2012). En del framhöll 

att de inte skulle följa sina restriktioner vid sådana tillfällen (Griva et al., 2013; Krespi 

Boothby & Salmon, 2013). 

5.1.3 Kamp mellan förnuft och begär 

Patienterna ansåg att deras vilja och frihet hade tagits ifrån dem vilket inte var lätt att 

acceptera (Sinclair & Parker, 2009; Tovazzi & Mazzoni, 2012). “I felt as if I was tied up. You 

know, I wasn’t as free, and I was being brought in and tied up with the restrictions that I had 

to undergo” (Sinclair & Parker, 2009, p. 591). Vetskapen om att inte få äta eller dricka det de 

ville skapade en daglig kamp med ständigt kämpade emot sitt förnuft och begär. Kampen 

kunde visa sig i olika skepnader: som en inre kamp, en kroppslig kamp eller en utomstående 

kamp (Sinclair & Parker, 2009; Tovazzi & Mazzoni, 2012).  

Patienterna erfor att det var viktigt att stå emot begäret för att undvika en försämring av 

hälsan då det exempelvis var vanligt förekommande att de påverkades negativt när 

restriktionerna frångicks. De erfor även en förvirring om vad de kunde göra istället för att 

inta vätska vid exempelvis törst. Flertalet patienter erfor dock att utmaningen främst var 
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psykisk och att det var svårare att motstå frestelser när de precis börjat följa restriktionerna 

(Guerra-Guerrerro et al., 2014; Lam et al., 2013; Sinclair & Parker, 2009; Tovazzi & Mazzoni, 

2012). Restriktionerna upptog större delen av deras tankar under dygnet och kunde leda till 

fantasier som handlade om det de inte fick inta (Tovazzi & Mazzoni, 2012).“... drinking is 

fundamental… I resemble a person for whom drinking is a drug… it has become an ‘ideé-

fixe’... the thought is always there, and it is not healthy” (Tovazzi & Mazzoni, 2012, p. 211). 

Patienterna påpekade att de vid törst kunde börja leta efter vätska överallt, vilket orsakade ett 

beroende. Detta speciellt när de inte kunde tillfredsställa sina begär (Tovazzi & Mazzoni, 

2012). Restriktionerna skapade negativa känslor på grund av upplevelser av törst och hunger 

hos många patienter, exempelvis frustration, ilska, svaghet och ångest. De erfor även en 

känsla över att livet blivit någonting att oroa sig över, vilket påverkade deras upplevelse av 

livskvalitén (Guerra-Guerrerro et al., 2014; Hollingdale et al., 2008; Krespi Boothby & 

Salmon, 2013; Tovazzi & Mazzoni, 2012). 

5.2 Att uppnå acceptans 

Många patienter upplevde att stöd, både från familjen och andra patienter, var viktigt för att 

kunna acceptera och följa sina restriktioner. De erfor att andra behövde förstå dem och deras 

situation för att underlätta följsamheten. Flertalet använde sig av olika strategier för att 

bättre klara av förändringarna i sina liv samt för att lyckas acceptera restriktionerna. Även 

fast många hade svårt med sina restriktioner fanns det en del patienter som hade accepterat 

dem som en del av livet. 

5.2.1 Betydelsen av stöd från andra 

Familjen erfors vara ett stort stöd när patienterna följde restriktionerna vid njursvikt, för en 

del ansågs även spirituellt stöd hjälpa (Griva et al., 2013; Guerra-Guerrerro et al., 2014; 

Krespi Boothby & Salmon, 2013). “My husband himself is on the same diet just to help me” 

(Krespi Boothby & Salmon, 2013, p. 5). En stor del i att hantera det utgjordes av familjens 

stöd, exempelvis genom påminnelser och rådgivning angående restriktionerna. Stödet från 

familjen var även något som hade en positiv inverkan på patienternas liv överhuvudtaget 

(Griva et al., 2013; Guerra-Guerrerro et al., 2014; Krespi Boothby & Salmon, 2013). 

“Sometimes my daughter will keep reminding me to limit my food and water intake” (Griva et 

al., 2013, p. 18). Stödet från andra personer och vårdpersonal var också viktigt för 

patienterna för att få kontroll över vätskerestriktionen (Tovazzi & Mazzoni, 2012). 

Att träffa andra patienter som genomgick samma behandling och restriktioner var också 

något som ansågs ge stöd, till exempel genom gruppmöten. De var även angelägna om att få 

hjälp med praktiska frågor samt strategier. En del erfor sig dock inte få möjlighet till att träffa 

andra patienter, något som hindrade dem att få det stöd de behövde (Hollingdale et al., 

2008; Krespi Boothby & Salmon, 2013; Meuleman et al., 2014; Tovazzi & Mazzoni, 2012). 

Vissa ansåg även att de och deras anhöriga inte fick tillräckligt stöd från vårdpersonalen 

(Meuleman et al., 2014). De upplevde också att andra personer inte hade förståelse för deras 
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situation. Många erfor sig bli erbjudna saker de måste avstå från samt att de var tvungna att 

stå upp för sina restriktioner när sådana situationer uppkom (Krespi Boothby & Salmon, 

2013). ”They offer whiskies, they never offered when I was fit” (Krespi Boothby & Salmon, 

2013, p. 6). Därför hade de behov av att få familjen att förstå deras situation (de Brito-

Ashurst et al., 2011). 

5.2.2 Självständig användning av strategier 

Att själv få kontrollera och att självständigt få reglera sina restriktioner vid njursvikt i viss 

mån var något som många patienter ansåg viktigt i exempelvis sociala sammanhang, där diet 

och vätska var inblandat (Griva et al., 2013; Guerra-Guerrerro et al., 2014; Lam et al., 2013; 

Meuleman et al., 2014). Många patienter hade insikt om varför restriktionerna behövde följas 

och en del förstod att deras välmående främjades genom minskat vätskeintag. De insåg även 

att konsekvenser kunde uppstå och försökte kontrollera sitt vätskeintag för att undvika dessa 

(Guerra-Guerrero et al., 2014; Krespi Boothby & Salmon, 2013; Tovazzi & Mazzoni, 2012). 

Vissa patienter förklarade deras situation för familj och vänner då de visste att negativa 

konsekvenser i annat fall riskerades (Griva et al., 2013). De förstod att de inför högtider inte 

kunde inta för mycket vätska då kroppen bland annat ansamlade för mycket vätska. Flertalet 

intalade sig själva att de fick äta sådant de gillar ibland, men att det var viktigt att de inte åt 

det för ofta eller allt på en gång (Griva et al., 2013; Krespi Boothby & Salmon, 2013; Lam et 

al., 2013; Sinclair & Parker, 2009; Tovazzi & Mazzoni, 2012). Många påpekade därför vikten 

av att klargöra vilken mat de kunde inta ibland och vilken de helt måste avstå från (Lam et 

al., 2013). De behövde dessutom avstå från saker för möjligheten till att inta annat som de 

hellre ville ha (Griva et al., 2013; Krespi Boothby & Salmon, 2013). 

Andra personer kunde ge råd på olika sätt, dock ansåg patienterna att de i slutändan måste 

hantera restriktionerna självständigt för att lyckas, bland annat genom strategier och att 

experimentera sig fram. Genom experimentering hade vissa fått en förståelse om att dieten 

innehöll vätska samt att blodtryck och kroppsvikt kunde påverkas om vätskerestriktionen 

inte följdes. En del hade som strategi att repetera det de inte fick göra i huvudet samt tänkte 

på konsekvenser som kunde uppkomma om de inte följde restriktionerna. De observerade 

också i stor utsträckning sin kropp för att uppmärksamma förändringar som kunde bero på 

restriktionerna eller på grund av fusk (Griva et al., 2013; Hollingdale et al., 2008; Lam et al., 

2013; Meuleman et al., 2014; Tovazzi & Mazzoni, 2012). ”I observed my feet. When they 

began to swell… my hands… too, I’d control my water intake without being told to do so” 

(Lam et al., 2013, p. 913). Observationer av kroppen gav patienterna möjlighet till att 

förändra vätskeintaget för att svullnaden skulle gå ner (Guerra-Guerrerro et al., 2014; Lam et 

al., 2013). En annan strategi som tillämpades var att minska eller utesluta dieter för att skapa 

balans och minska påfrestningen på kroppen (Lam et al., 2013). De beskrev att tid behövdes 

för att kunna göra förändringar, exempelvis angående användning av salt i matlagningen. 

Kreativitet i köket var något som en del patienter ansåg stöttade dem när de försökte minska 

sitt saltintag. De erfor även att de behövde få experimentera sig fram när det gällde 

vätskerestriktionen (de Brito-Ashurst et al., 2011; Meuleman et al., 2014; Tovazzi & Mazzoni, 

2012). En strategi var att patienter lagade olika maträtter och åt vid andra tider än resten av 

familjen för att klara av restriktionerna. Ett annat sätt var att laga endast en eller ett fåtal 
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maträtter eller alternativa dieter. Det underlättade för en del att börja med högre vätskeintag 

än det som var tillåtet för att sedan reducera intaget, för andra hjälpte det att fukta läpparna. 

Alla strategier var inte till hjälp för alla, såsom att använda mindre flaskor eller isbitar för att 

minska mängden vätska (de Brito-Ashurst et al., 2011; Guerra-Guerrerro et al., 2014; Krespi 

Boothby & Salmon, 2013; Lam et al., 2013; Meuleman et al., 2014; Nagpal et al., 2017; 

Tovazzi & Mazzoni, 2012). Under dessa situationer var det en del som bland annat ansåg att 

endast dryck som gick emot vätskerestriktionen hjälpte (Meuleman et al., 2014). 

En del lyckades acceptera restriktionerna som en del av livet. De kunde inte göra någonting 

åt dem och accepterade förändringarna på det sättet (Krespi Boothby & Salmon, 2013; 

Meuleman et al., 2014; Sinclair & Parker, 2009). Många följde även restriktionerna för att 

inte slösa med sin egen eller med andras tid (Sinclair & Parker, 2009). Några lyckades 

införliva sina restriktioner i sitt eget liv, genom att följa rutiner. Det ledde i sin tur till att de 

kunde leva ett någorlunda normalt liv (Hollingdale et al., 2008; Lam et al., 2013). 

6 DISKUSSION 

Examensarbetets diskussion innehåller tre delar. I resultatdiskussionen kommer centrala 

delar i examensarbetets resultat diskuteras mot sjuksköterskors och anhörigas perspektiv på 

patienters/närståendes situation vid njursvikt, begreppet egenvård och det vårdvetenskapliga 

perspektivet som är beskrivet ovan. I metoddiskussionen diskuteras hur examensarbetets 

metod har tillämpats. Till sist i etikdiskussionen diskuteras de etiska riktlinjerna och hur de 

har följts i examensarbetet. 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att patienterna upplevde familj och andra patienters rådgivning och 

påminnelser som ett bra stöd i vardagen. Det ansågs även lättare att följa restriktionerna när 

en annan familjemedlem exempelvis gick på samma diet. Detta är något som styrks i 

bakgrunden av sjuksköterskor då de upplever att patienternas anhöriga är ett viktigt stöd och 

därför betydelsefulla att involvera (Sturesson & Ziegert, 2014). Då patienterna upplever att 

de får stöd från anhöriga och andra patienter kan ett eventuellt livslidande anses minskas, 

förhindras eller förebyggas. Detta då ett livslidande kan uppkomma om kärlek från andra 

saknas (Eriksson, 2015), vilket det i patienternas fall inte anses göra då de upplever sig få 

stöd från anhöriga. Stöd från anhöriga kan också anses bevara patienternas kapacitet för 

egenvård (Beanlands et al., 2005). Det kan ses i resultatet där anhöriga hjälpte patienterna 

genom att påminna och stötta dem så att de kunde klara av sina restriktioner. 

 

I resultatet framkom det att patienterna upplevde det svårare att följa restriktionerna när de 

och deras anhöriga inte fick något stöd från sjuksköterskorna. Det är något som delvis styrks 
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i bakgrunden då anhöriga anser att vårdandet blir tyngre om stöd inte erhålls från resten av 

familjen (Lee et al., 2016), vilket i sin tur leder till frustration (Ziegert et al., 2006). Då 

patienterna erfor att de ibland inte fick stöd från andra kan det anses påverka deras kapacitet 

för egenvård. Detta på grund av att ensamhet påverkar egenvårdskapaciteten negativt (Akin 

et al., 2012). Att patienterna erfor att de inte fick tillräckligt med stöd kan innebära att de 

upplever ohälsa. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) ska ohälsa hos patienter 

undvikas så långt det är möjligt. Bristen på stöd kan även anses äventyra patienternas behov 

av trygghet och säkerhet, något som stadgas i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) som 

viktigt för en god vård. 

 

Resultatet visade även att patienternas sociala liv påverkades och ledde bland annat till att de 

kände sig tvungna att ta avstånd från vänner för att undvika risken att frångå restriktionerna. 

Om deras njursvikt hamnade i fokus upplevdes det jobbigt och kunde leda till att 

restriktionerna inte följdes. Det är något som stärks i bakgrunden då anhöriga påpekar att 

avståndstagandet från vänner är framträdande hos deras närstående då socialisering med 

andra personer minskats (White & Grenyer, 1999). Att patienterna tar avstånd från sina 

vänner kan ses som egenvård då det är en medveten handling för att undvika frångående av 

restriktionerna. Detta då egenvård bland annat utgörs av medvetna handlingar för att främja 

hälsan (Orem et al., 2003). Det skulle dock också kunna innebära att patienterna känner sig 

ensamma när de tar avstånd från sina vänner. Då skulle det istället påverka kapaciteten för 

egenvård negativt (Akin et al., 2012). Distanseringen från vänner kan även innebära att ett 

livslidande uppstår. Detta då livslidande är något som begränsar livet och kan uppstå när 

patientens sociala liv påverkas negativt (Eriksson, 2015). I detta fall då patienterna upplever 

att de måste ta avstånd från sociala sammanhang för att klara av restriktionerna, vilket 

ansågs som en förlust. 

 

Resultatet visade att en del patienter accepterade restriktionerna och förändringarna då de 

insåg att de inte kunde göra något åt dem. De erfor det lättare att följa restriktionerna när de 

använde sig av olika strategier. Många patienter var medvetna om varför de behövde följa 

restriktionerna och minskade bland annat sitt vätskeintag för att främja sitt välbefinnande. 

Att kunna se hur olika val påverkar varandra och välbefinnandet är viktigt vid egenvård 

(Orem et al., 2003). Detta är något som även framkom i resultatet då många patienter var 

medvetna om detta, i det här sammanhanget gällande att ett minskat vätskeintag främjade 

välmåendet. Dock var det även en del patienter som erfor ett minskat välbefinnande på grund 

av törsten som uppstod till följd av ett minskat vätskeintag. Det kan då uppkomma ett 

dilemma för patienterna eftersom ett minskat vätskeintag både kan leda till ett bättre 

välmående men även till att välbefinnandet påverkas negativt om törsten blir för påtaglig. 

Det framgick hos patienterna då de erfor drömmar och hallucinationer på grund av törsten.  

 

För att klara av restriktionerna observerade patienterna sina kroppar för att upptäcka 

förändringar som kunde orsakas av exempelvis för stort vätskeintag. Genom att patienterna 

observerar förändringar av kroppen kan deras egenvård främjas om de själva övervakar och 

genomför sin vård (Braun Curtin et al., 2004). Vidare framkom det i resultatet att 

patienterna upplevde att strategierna krävde tid då de ville experimentera för att få fram 

strategier som passade dem bäst. Tid är även något som anses viktigt när det kommer till 
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egenvård då det är något som krävs för möjligheten att se samband (Orem et al., 2003). Att 

ge tid åt utförandet av egenvård är något som kan ses i resultatet, då patienterna gav 

utvecklingen av strategierna tid för att bäst se vilka strategier som fungerade för dem och 

därmed deras hälsa. Det är även viktigt att förändringar i livet får ta tid för möjligheten till att 

minska eller förebygga ett livslidande, då detta kan uppkomma om livsförändringar inte ges 

tillräckligt med tid (Eriksson, 2015). I resultatet kan det ses då patienterna började acceptera 

restriktionerna och förändringarna genom att de utvecklade strategier under en längre tid för 

att de bättre skulle passa dem. På det sättet kan de eventuellt undvika ett livslidande.  

 

I resultatet framkom det att om patienterna hittade strategier och rutiner som fungerade för 

dem ledde det till att de upplevde sina liv som normala. Genom att de kom fram med 

strategier självständigt kan det ses som egenvård och ett sätt för dem att klara av att leva 

normala liv och uppleva välmående (Orem et al., 2003). Strategierna kan minska eller 

förebygga sjukdomslidande då patienterna utesluter saker som inte är godkända inom 

restriktionerna. Detta då sjukdomslidande kan uppstå vid fysisk smärta (Eriksson, 2015), 

något patienterna undviker med hjälp av strategier och exempelvis uteslutning av för stor 

mängd vätska. Vidare i resultatet påpekade en del patienter att de självständigt ville hitta 

strategier för att hantera sina restriktioner och få dem att fungera på bästa sätt. Det är något 

som även anhöriga upplever då de möts av motstånd när de försöker hjälpa sina närstående 

med exempelvis råd kring restriktionerna (Lee et al., 2016). Genom att patienterna får 

möjligheten till att tillämpa egenvård och samtidigt får stöd av anhöriga kan de således bättre 

klara av sina restriktioner. 

 

I resultatet framkom det att restriktionerna innebar en förändring av tidigare vanor, något 

som ansågs svårt för många patienter och ledde till att flertalet frångick sina restriktioner. 

Många valde också att medvetet frångå dem då de upplevde livet för begränsat. Detta är 

något som kan relateras till tidigare forskning då en del anhöriga beskriver att deras 

närstående har svårt att acceptera förändringarna som kommer med restriktionerna (Aasen 

et al., 2011). Dessa förändringar kan leda till att ett livslidande uppstår hos patienterna. Detta 

då livslidande innebär att förändringarna har en negativ påverkan, samt en begränsning på 

livet (Eriksson, 2015), något som kan ses i resultatet då patienterna hade svårt att acceptera 

förändringarna som kom med restriktionerna. Vidare i resultatet påpekade patienterna att 

restriktionerna innebar att de inte längre kände sig fria att göra det de ville, vilket i sin tur 

ledde till en kamp när de försökte följa dem. Den förlorade friheten kan innebära att ett 

vårdlidande uppstår hos patienterna (Eriksson, 2015). Därför anses det viktigt att göra 

patienterna delaktiga i vården för att på så sätt undvika ett vårdlidande. 

 

Vidare i resultatet erfor patienterna att kampen kunde leda till fantasier och drömmar som 

innefattade sådant de var tvungna att ge upp. En del patienter upplevde att de hade fått ett 

beroende då de ständigt letade efter exempelvis vätska för att minska deras törst och begär. 

Många erfor att restriktionerna skapade negativa känslor, såsom svaghet och ångest samt att 

livet hade blivit något att oroa sig över, vilket i sin tur ledde till en minskad livskvalité. Det är 

något som stärks i bakgrunden då en del anhöriga påpekar att livskvalitén hos deras 

närstående blir sämre samt att de ibland blir på sämre humör (Aasen et al., 2011; Lee et al., 

2016). Den minskade livskvalitén och oron över livet kan leda till ett livslidande. Detta då det 



21 

innebär att livssituationen påverkas negativt av olika förändringar (Eriksson, 2015). I 

resultatet kan det ses genom att patienterna upplevde en minskad livskvalité på grund av 

förändringarna som restriktionerna innebar. 

 

Resultatet visade att många patienter erfor en brist på information från sjuksköterskorna 

gällande deras restriktioner vid njursvikt samt eventuella komplikationer som kunde uppstå. 

Det kunde då skapa känslor som förvirring, frustration och osäkerhet hos patienterna 

angående hur de skulle klara av sina restriktioner. Det är något som kan styrkas i tidigare 

forskning där även anhöriga uttrycker en brist på information (Aasen et al., 2011). Att inte få 

den information som patienterna behöver från sjuksköterskorna kan således leda till ett 

vårdlidande. Detta då ett vårdlidande kan uppkomma om patientens vård brister eller om 

patienten försummas (Eriksson, 2015). I det här fallet gällande att patienterna upplevde att 

de fick otillräcklig information om restriktionerna, vilket i sin tur ledde till negativa känslor 

hos många patienter samt hindrade dem från att uppnå en djupare förståelse över deras 

situation.  

 

Många patienter i resultatet upplevde dessutom att informationen från sjuksköterskorna inte 

var anpassad efter just deras behov samt att sjuksköterskorna inte lyssnade på deras 

upplevelser när det kom till restriktionerna. Det ledde till att de inte uppnådde den kunskap 

de behövde för att klara sina restriktioner på bästa sätt. Bristen på individanpassad 

information från sjuksköterskorna kan därmed skapa ett vårdlidande hos patienterna. Detta 

då vårdlidande exempelvis uppkommer när patienter inte känner sig lyssnade på eller inte 

får vara delaktiga. Vårdlidande är även något som kan undvikas (Eriksson, 2015). Genom att 

patienterna erfor att de inte fick den information de behövde samt att den inte var utformad 

efter deras behov och önskemål kan det därför anses att de fick en otillräcklig vård. Detta då 

Patientlagen (SFS 2014:821) stadgar att det är vårdpersonalens skyldighet att ge patienten 

den information som behövs för att kunna förebygga komplikationer, samt att det är 

sjuksköterskans ansvar att informationen är tillräcklig och anpassad (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Därför anses det att ett vårdlidande kan undvikas om 

sjuksköterskorna anpassar informationen utifrån varje enskild patients behov. För att kunna 

utföra egenvård är det viktigt att kunna se samband och förstå vilka åtgärder som behöver 

vidtas för att upprätthålla sin hälsa (Orem et al., 2003). Eftersom patienterna erfor att de inte 

fick tillräcklig eller individanpassad information om deras restriktioner kan det därför även 

anses att deras egenvårdskapacitet komprimeras och därmed även deras hälsa. Dock visar 

tidigare forskning att en del sjuksköterskor försöker ge individanpassad information till 

patienterna (Sturesson & Ziegert, 2014) samt lyssna på deras upplevelser (Thirks et al., 

2014). Det kan då leda till att ett vårdlidande förebyggs. Detta då ett vårdlidande kan 

uppkomma om patienterna inte känner sig respekterade eller delaktiga (Eriksson, 2015), 

vilket då kan förebyggas om sjuksköterskorna lyssnar på patienterna och deras önskemål 

samt gör dem delaktiga i vården. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska vården bygga på 

delaktighet där patienten får vara med och bestämma om sin egen vård. Detta kan anses 

uppnått av sjuksköterskorna som lyssnade på patienternas upplevelser och önskemål.   

Vidare framkom det i resultatet att för mycket information från sjuksköterskor också kunde 

leda till förvirring hos patienterna då den gick emot det de tidigare fått lära sig. Problem 
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kunde då uppstå på grund av att de inte visste vilken information de skulle lita på, vilket 

gjorde det svårare att följa restriktionerna. Att få för mycket information eller för lite tid för 

informationen är även något som sjuksköterskorna i bakgrunden upplever kan skapa en 

problematik för patienterna (Sturesson & Ziegert, 2014; Walker et al., 2012). Det framkom i 

resultatet att patienter som ansåg sig uppnå kunskap erfor att det hjälpte i deras förändring 

då de exempelvis förstod hur restriktionerna påverkade dem. För att främja patienternas 

egenvård är det viktigt att de får möjlighet till delaktighet i sin vård (Orem, 2001; Orem et al., 

2003) och ses som individer som är kapabla att utföra egenvård (Orem, 2001). 

Resultatet visade även att patienterna erfor att vissa faktorer gjorde det svårare att följa 

restriktionerna. Det kunde exempelvis vara ekonomi då vissa råvaror som ingick i 

dietrestriktionerna var dyrare än vad de hade råd med och på grund av det gick en del 

patienter hungriga. Det är något som stärks i bakgrunden av både sjuksköterskor och 

anhöriga som en problematik för patienterna (Jennette et al., 2010; Krueger, 2009; Lee et al., 

2016; White & Grenyer, 1999). Upplevelsen av hunger hos patienterna kan utvecklas till ett 

sjukdomslidande, detta då det kan innebära att fokus hamnar på hungern istället för på att 

besegra lidandet. Om fokus hamnar på en specifik företeelse kan det i sin tur minska 

förmågan att överkomma ett sjukdomslidande (Eriksson, 2015). 

6.2 Metoddiskussion 

Gällande systematisk litteraturstudie behöver materialet som kommer från vetenskapliga 

artiklar vara kvalitativt (Evans, 2002). Kvalitativa arbeten söker efter att få fram en förståelse 

för området och hur det exempelvis kan erfaras och upplevas av patienter (Forsberg & 

Wengström, 2016; Friberg, 2012c). Vid användning av flera artiklars resultat blir arbetet en 

källa för djupare kunskap (Friberg, 2012c). Då examensarbetets syfte var att beskriva 

patienters erfarenheter av att följa diet- och vätskerestriktioner vid njursvikt ansågs därför en 

kvalitativ ansats som mest passande. Materialet som examensarbetets resultat byggdes på 

kom från tio vetenskapliga artiklar. 

För att få en djupare kunskap eller förståelse om ett område är empiriska studier att föredra 

(Forsberg & Wengström, 2016). Metoden som valdes ansågs dock relevant utifrån den tid 

som fanns för examensarbetet, vilket upplevdes som en styrka. En empirisk studie med 

intervjuer hade krävt mer tid då intervjupersoner skulle hittas, informationspapper skickas 

ut, medgivande fås samt att en etisk prövning behövts skickas in och blivit godkänd. Utifrån 

syftet på examensarbetet kunde den metoden valts, men på grund av tidsbrist valdes den bort 

samt att resultatet som hade kommit fram endast hade utgått från intervjupersonerna.  

Examensarbetets metod, urval och analysarbetet ska bedömas (Friberg, 2012b). Det gjordes 

genom att diskutera och utvärdera dessa delar i examensarbetet. Det ska även diskuteras om 

artiklarna tar upp fenomenet som ska behandlas, om materialet är tillräckligt och om det är 

för gammalt (Friberg, 2012b). Årtalen 2006-2017 ansågs vara ett bra inklusionskriterie då 

tillräcklig aktuell forskningen framkom. Det fanns dock en medvetenhet om att äldre artiklar 

som tog upp patienters erfarenheter eventuellt missades, vilket kan anses som en svaghet. 
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Examensarbetets syfte ingick i ett område som var lite beforskat. Artiklarna som 

inkluderades i examensarbetet ansågs ha tillräckligt med material att analysera, dock kan tio 

artiklar anses vara en liten mängd att analysera. Peer review används som ett 

kvalitetsgranskningssystem där vetenskapliga artiklar granskas. Det sker oftast i ett antal 

steg av oberoende personer, exempelvis redaktörer och en forskningsetisk nämnd (CODEX, 

2017). Artiklar som har använts i examensarbetet har alla varit Peer reviewed för att 

säkerställa deras kvalité, vilket ses som en styrka i examensarbetet.  

Många databaser för omvårdnadsforskning finns, PubMed och CINAHL Plus är två av de 

mest använda (Axelsson, 2012; Forsberg & Wengström, 2016). Sökningar av artiklar har skett 

i databaserna CINAHL Plus och PubMed med förhoppning om att de skulle utgöra en bra 

vårdvetenskaplig grund i examensarbetet. Databassökningen kan effektiviseras genom att ta 

hjälp av bibliotekarier som är kunniga inom området och databaserna (Forsberg & 

Wengström, 2016). Bibliotekarier rådfrågades för att databassökningarna skulle generera 

flera relevanta artiklar. Att avgränsa sökningen för att få fram relevanta artiklarna är något 

som är viktigt. Om personerna som gör en litteraturstudie inte har mycket erfarenhet är ett 

mindre urval av artiklar att föredra. Det är dock viktigt att det urvalet svarar på arbetet som 

är tänkt att göras (Axelsson, 2012). Urvalet som gjordes i examensarbetet kunde därför ses 

som en styrka då författarna inte hade mycket erfarenhet om systematiska litteraturstudier 

sedan tidigare. Tio artiklar ansågs då som ett hanterbart material. Val av sökord är något som 

kan vara komplicerat men även värt att lägga ner tid på. Att undvika artiklar som inte svarar 

på syftet är bra, men samtidigt måste en försiktighet tas så att relevanta artiklar inte faller 

bort (Axelsson, 2012). Det är viktigt att upprepa och variera informationssökningen för att 

hitta de sökvägar som ger bra sökresultat (Östlundh, 2012). För att följa detta gjordes först en 

fri sökning för att se vad som framkom i forskningsväg. Orden som användes var till exempel 

“restrictions” AND “patients experience or patients perceptions” AND “kidney disease or 

renal disease” då dessa ansågs utgå från syftet. Resultatet av databassökningarna gav inte 

mycket material utan bara ett fåtal artiklar som inkluderades i examensarbetet. Det kan ses 

som en svaghet av examensarbetet då det eventuellt inte finns tillräckligt mycket material 

som kan styrka resultatet som kommit fram.  

Efter databassökningen där femton utvalda artiklar samlades in gjordes en 

kvalitetsgranskning för att avgöra om de kunde inkluderas i examensarbetet eller inte. En 

kvalitetsgranskning innebär att artiklarna granskas utifrån 14 exempel på 

kvalitetsgranskningsfrågor för att bedöma deras kvalité (Friberg, 2012a). Då alla artiklar 

genomgick en granskning ansågs det som en styrka då artiklar med medelhög eller hög 

kvalité var grunden för examensarbetets resultat. Alla 14 kvalitativa 

kvalitetsgranskningsfrågor användes då det ansågs ge mer trovärdighet åt granskningen än 

om vissa frågor hade valts bort. Att sätta poäng för varje kvalitetsgranskningsfråga är något 

som har blivit mer vanligt (Axelsson, 2012). Detta var något som tillämpades då det 

upplevdes ge en lättare förståelse för läsaren av hur granskningen hade gått till.  

Att få en förståelse och en helhet från varje artikel samt att den stämmer överens med vad 

artikeln faktiskt vill få fram är något som är viktigt (Evans, 2002). I examensarbetet lästes 

alla artiklar enskilt flera gånger för att få fram helheten ur dem. Denna process ledde till att 
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båda författarna till examensarbetet läste igenom alla artiklarna och sedan diskuterade dem 

var för sig för att se om båda hade uppfattat samma helhet från varje artikel. På det sättet 

kunde det säkerhetsställas att så korrekt tolkning av materialet som möjligt hade gjorts. 

Genom processen kunde även nyckelfynd plockas fram och vid osäkerhet diskuterades och 

beslutades om det svarade på examensarbetets syfte eller inte. En beskrivande syntes ska ha 

så lite omtolkning som möjligt och nyckelfynden som plockas fram ska komma direkt från 

originalartiklarna (Evans, 2002). En styrka med examensarbetet var att nyckelfynden som 

kom fram var på engelska och inte översattes till svenska, vilket ansågs minska risken för 

tolkning. Det som är beskrivet ovan kan därmed öka arbetets giltighet, detta då det innebär 

att så lite tolkning av datamaterialet som möjligt ska göras (Polit & Beck, 2016). 

För att säkerhetsställa examensarbetets kvalité har Polit och Becks (2016) olika 

kvalitetsbegrepp använts. Begreppet giltighet innebär att en så liten tolkning av 

datamaterialet som möjligt ska göras (Polit & Beck, 2016). Diskussioner har förts 

kontinuerligt vilket gjorde att tolkningar och förförståelse om ämnet och vad resultatet kunde 

bli har uteslutits så mycket det går. Det gjorde därmed att resultatet ses sanningsenligt, vilket 

ökar examensarbetets giltighet. Begreppet tillförlitlighet innebär att personer ska kunna göra 

om studien och få samma resultat (Polit & Beck, 2016). Examensarbetets alla analyssteg och 

sökvägar har beskrivits utförligt, vilket möjliggör att andra kan få samma resultat om de 

använder sig av samma utgångspunkt och utgår från stegen. Begreppet överförbarhet 

innebär att resultatet av en studie måste var lätt att förstå för att överföras till ett annat 

sammanhang eller en annan patientgrupp (Polit & Beck, 2016). Artiklarna som inkluderades 

i examensarbetet och som resultatet grundades på kom från olika länder samt att patienterna 

var i många olika åldrar och hade olika långa erfarenheter av restriktioner. Det är något som 

stärkte överförbarheten av examensarbetet då det kan bli lättare att överföra resultatet på 

olika patientgrupper. Det kan dock ses som en svaghet om läsaren vill ha information om 

specifika folkgrupper eller länder. Om examensarbetet hade endast fokuserat på ett land eller 

inkluderat patienter i en viss ålder hade överförbarheten istället ansetts varit låg då det blivit 

svårt att överföra till en annan patientgrupp eller ett annat sammanhang.  

6.3 Etikdiskussion 

Det finns regler och riktlinjer angående plagiat, förfalskning och fabricering som måste följas 

vid forskning. Där framkommer det att det är fel att använda material utan att ange 

ursprungskällan (CODEX, 2016, 2017; Kjellström, 2012). Genom att behålla alla nyckelfynd 

på engelska minskade risken för omtolkning och därmed att viktiga nyanser försvann. Det 

minskade även risken för förfalskning då nyckelfynden överensstämde med 

originalartiklarna och därmed kunde styrkas med ursprungskällan. Då examensarbetet 

använde sig korrekt av referenssystemet APA-style kan även plagiat, förfalskning och 

fabricering undvikas. 

Att hålla förförståelsen åt sidan och låta resultatet växa fram är något som är viktigt 

(Kjellström, 2012). Det var under vissa situationer i examensarbetet svårt då det fanns 

tidigare kunskap och erfarenhet om ämnet. Analysen och läsningen av artiklarna fick ta den 
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tid det tog för att på så sätt säkerhetsställa att ingen förförståelse lades in i resultatet, utan 

bara baserades på fakta från artiklarna. Examensarbetet skrevs av två författare vilket var en 

fördel när nyanser av förförståelse eller tolkningar framkom. 

Det är viktigt att tänka på hur examensarbetets formuleringar är uppbyggda för att inte 

kränka personer (Kjellström, 2012). Användning av neutrala ord var därför en central del i 

examensarbetet för att undvika kränkning av personer, exempelvis användes inte ordet 

“njursjuka” då det kunde anses stötande. 

7 SLUTSATS 

Syftet med examensarbetet var att beskriva patienters erfarenheter av att följa diet- och 

vätskerestriktioner vid njursvikt. Resultatet påvisar att patienter erfar många utmaningar 

som påverkar deras följsamhet när det kommer till restriktionerna. De erfar att information 

från sjuksköterskor är en viktig faktor och att det kan innebära en utmaning vid tillfällen 

informationen brister. Många erfor också att de inte fick någon individanpassad information, 

vilket gjorde att det blev svårare när de skulle följa sina restriktioner. En förlust av tidigare 

vanor och sociala delar i livet är även något patienterna upplever som en svårighet. För att 

uppnå en acceptans erfar de att stöd är betydelsefullt för att klara av att följa restriktionerna. 

Det är även viktigt att det finns förståelse för dem och deras situation för att underlätta 

följsamheten. Strategier som patienterna själva skapat är en framträdande del i hur de klarar 

av förändringarna som restriktionerna innebär i det dagliga livet. Slutligen framkommer det 

att vissa accepterar restriktionerna som en del av livet. Utifrån resultatet anses 

examensarbetets syfte besvarat och därmed ge ökad kunskap om patienters erfarenheter. Det 

kan således leda till att sjuksköterskor får mer kunskap om detta, vilket förhoppningsvis kan 

bidra till att de kan implementera det i vården och därmed lindra lidande samt främja hälsa. 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Mer forskning om både patienters, sjuksköterskors och anhörigas erfarenheter angående 

restriktioner vid njursvikt anses viktigt då det är ett område som det forskats begränsat om. 

Det kan göras genom att exempelvis intervjua patienter om upplevelser av restriktioner för 

att finna strategier och implementera dem i vården.  
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perspectives: 
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reflection on 
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undersöka 
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med 7 

patienter. 

Patienterna 
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till acceptans. 
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10 Tovazzi, 

M.E. & 

Mazzoni, V. 

(2012). 
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journal, 
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Personal 

paths of fluid 

restriction in 

patients on 
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Syftet var att 

undersöka 

patienters 

erfarenheter 

om 
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restriktion. 

Kvalitativ 

ansats. 
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logisk 

studie 

med hjälp 

av 

intervjuer. 

12 

patienter. 

Patienterna 

erfor att 

vätske-

restriktioner 

var en stor 
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Från att ha ett 

någorlunda 
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liv till att nu 
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11/14 
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BILAGA C; KVALITETSGRANSKNINGSFRÅGOR  

14 kvalitetsgranskningsfrågor som kan användas för att fastställa kvalitén av kvalitativa 

artiklar (Friberg, 2012a, ss. 138-139): 

 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

 Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 

fall beskriven? 

 Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

 Hur är metoden beskriven? 

 Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

 Hur har data analyserat? 

 Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

 Vad visar resultatet? 

 Hur har författarna tolkat examensarbetets resultat? 

 Vilka argument förs fram? 

 Förs det några etiska resonemang? 

 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

 Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden?  
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