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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Njurarna har en livsviktig uppgift i människans kropp och det är att rena blodet 

från giftiga ämnen samt att kontrollera vätske- och elektrolytbalansen. Vid kronisk njursvikt 

är njurfunktionen permanent nedsatt och kräver behandling med dialys. Att vara sjuk i 

kronisk njursvikt innebär stora omställningar i patienternas liv, det blir då viktigt att 

sjuksköterskor hjälper patienter med rådgivning och behandling samt ge stöd och förmedla 

trygghet. Syfte: Syftet med studien var att beskriva hälsa hos kronisk njursjuka patienter. 

Metod: Är en allmän litteraturöversikt, där både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

granskades. Resultat: Fem teman hittades: behandlingarnas påverkan på arbetslivet, 

begränsningar i det vardagliga livet, kroppslig hälsa, själslig hälsa samt betydelsen av 

kunskap och stöd. Dessa teman visade att patienter kände sig begränsade. De upplevde 

stress, oro samt andra psykiska besvär. Hälsan påverkades positivt då patienter kunde 

uppleva lugn och trygghet när de kände stöd från sjuksköterskor. Slutsats: Det finns 

otillräckligt med kunskap om upplevelsen av hälsa hos patienter med kronisk njursvikt, samt 

vilka faktorer som påverkar denna upplevelse.   

Nyckelord: kropp, lidande, själ, dialys, välbefinnande. 

  



 

 

ABSTRACT 

Background: The kidneys have an life important role in the human body, they purify the 

blood from toxic substances and control the fluid-and electrolyte balance. In chronic renal 

failure, renal function is permanently reduced and needs treatment with dialysis. Being ill in 

chronic renal failure causes major changes in a patients life, so there is a need for nurses to 

provide counseling and treatment, as well as providing support and safety. Aim: The 

purpose of the study was to describe health in chronic renal disease patients. Method: It´s a 

general literature review, where both qualitative and quantitative articles were examined. 

Results: Five themes were found: treatments affect on the worklife, limitations in everyday 

life, bodily health, mental health and the importance of support and knowledge. These 

themes showed that patients felt limited. They experienced stress, anxiety and other mental 

illness. Health was positively affected when patients could experience peace and safety when 

they felt support from nurses. Conclusion: There is not enough knowledge about the 

experience of health in patients with chronic renal failure, as well as which factors that 

influence this experience. 

Key words: Body, soul, suffering, dialysis, wellbeing. 
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1 INLEDNING 

Varje dag får människor besked gällande sin hälsa som ändrar livssituationen, det kan till 

exempel vara ett besked om att han eller hon drabbats av en kronisk sjukdom. Kronisk 

njursvikt är en sjukdom som utvecklas sakta under lång tid innan symtom visar sig, många 

gånger är det sjukdomar som diabetes eller njurinflammation som orsakar detta. Den 

kroniska njursvikten går inte att bota, istället behandlas symtomen som sjukdomen ger, detta 

gör att personen då kommer att leva med svikten under en väldigt lång tid. Kronisk njursvikt 

är en sjukdom som är utbredd i hela världen och det finns mycket forskning om sjukdomen 

och dess behandlingsmetoder. Däremot finns det inte lika mycket forskning om hur patienter 

upplever sin hälsa när de tvingas leva med sjukdomen och genomgå behandlingar till följd av 

detta. Både sjukdomen och behandlingar är påfrestande för kroppen och psyket, och det kan 

vara en utmaning för sjuksköterskor att stödja patienter till att känna hälsa trots sjukdom. 

Detta intresseområde tycker vi är extra intressant då vi båda under vår verksamhetsförlagda 

utbildning har kommit i kontakt med patienter som är drabbade av kronisk njursvikt. Ena 

författaren var även på en dialysenhet under sin verksamhetsförlagda utbildning, och fick där 

en kort inblick i hur behandlingen hemodialys går till och hur patienter påverkas. Den andra 

författaren har en anhörig med kronisk njursvikt och har på så sätt fått en inblick i hur 

vardagen påverkas för denne och hens familj. I vår blivande profession som sjuksköterskor 

kommer vi sannolikt att möta och vårda dessa patienter.  

2 BAKGRUND 

I bakgrund definieras begreppet patient. Sedan beskrivs kort om den kroniskt njursjuke 

patienten, kronisk njursvikt, behandling av sjukdomen, Erikssons (1994; 2000; 2014) 

teoretiska perspektiv om hälsa och lidande, tidigare forskning om sjuksköterskans betydelse 

under vårdtiden samt sjuksköterskan i vårdandet av kroniskt njursjuka patienter, lagar och 

styrdokument som styr sjuksköterskans arbete samt problemformulering.  

2.1 Definition av begreppet patient  

Begreppet patient förklaras och beskrivs här nedan, och begreppet kommer att knytas ihop 

med Erikssons (1994) definition av patient.  
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2.1.1 Patient 

Ordet patient har valts för att beskriva de som har kronisk njursvikt i detta arbete, och 

beskrivning av begreppet patient har valts att göra utifrån Eriksson (1994) definition. Hon 

skriver att detta begrepp från början betyder ”den lidande”. Det latinska ordet patiens 

betyder lidande, vilket det svenska ordet patient kommer ifrån. Patient som ord var tidigare 

sammankopplat med livets alla dimensioner, då patienten var en person som led, uthärdade, 

var passiv men denna person kunde även ha passioner, lust och lidelser. Eriksson (1994) 

menar vidare att patienten idag har reducerats till någon som är sjuk, har en diagnos och får 

behandling. Patient som begrepp blir då medicinskt, och personen som lider glöms bort. Hon 

förklarar att patient som begrepp har två dimensioner, ett subjektivt och ett objektivt. Att 

patienten beskrivs utifrån yttre objektiva kriterier och utifrån patientens egna subjektiva 

upplevelse av sjukdom eller lidande (Eriksson, 1994). 

2.2 Den kroniskt sjuke patienten  

En sjukdom som kronisk njursvikt kan göra att patienter känner att de förlorar kontrollen 

över sina kroppar, men även över det vardagliga livet. Patienter kan uppleva att sjukdomen 

påverkar hela familjen, och kan känna att de är en börda samt oroa sig för hur familjen 

kommer att klara sig när sjukdomen förvärras. Det kan då vara svårt att ta in den 

information som krävs för ökad kunskap om sjukdomen samt hur behandling går till 

(Blomqvist, Theander, Mowide & Larsson, 2010). Enligt Lindwall (2015) blir kroppen 

människans och livets motståndare när kroppen drabbas av en kronisk sjukdom, det uppstår 

då ett hälsohinder som hindrar patienter från att uppleva hälsa. Kroppen är personlig, det är 

med den vi uttrycker vilka vi är inför världen. Den bild vi har av kroppen präglas av 

samhällets ideal, där en frisk och stark kropp är idealet. En sjuk och svag kropp ses som 

något hotfullt som måste rättas till (Lindwall, 2012). 

2.3 Kronisk njursvikt 

Vid njursvikt är njurfunktionen nedsatt, vilket ofta beror på sjukdomar som diabetes och 

njurinflammation. Vid akut njursvikt försämras njurfunktionen en kort stund, under ett par 

timmar eller under några dagar. Men vid kronisk njursvikt blir det en kronisk nedsättning. 

Detta sker oftast smygandes under flera år, vilket då gör att patienter kanske inte känner av 

några besvär förrän det är för sent. Vid njursvikt upphör nefronens funktion i njurarna, vilket 

gör att reningskapaciteten försämras och till slut upphör. Till en början försöker kvarvarande 

nefron att kompensera detta genom att växa till sig, men till slut blir det kärlförändringar i 

njurarna och fortskridning av den försämrade njurfunktionen sker. Den försämrade 

funktionen gör att njurarna inte klarar att hålla en stabil inre miljö, det blir en metabolisk 

rubbning. Kroppen samlar då på sig vätska samt giftiga kvävehaltiga ämnena som exempelvis 

urea, urinsyra, peptider, aminer och guanidiner. Beroende på i vilket stadie njursvikten 

befinner sig uppkommer symtom som patienter känner av, i första till tredje stadiet upplever 
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patienter oftast inga besvär. Det är inte förrän i det fjärde stadiet, då uremi utvecklas, som 

besvär börjar att visa sig. Då visar sig symtom som törst, illamående, klåda, missfärgning av 

huden, tecken på rubbad saltbalans, förändrad urinutsöndring, huvudvärk, muskelsvaghet, 

onormal trötthet, ödem, diarréer och blödningstendenser. I det sista stadiet, det femte, är 

symtomen livshotande. Detta är symtom som engagerar flera organ i kroppen, vilket visar att 

den metaboliska rubbningen påverkar hela kroppen och inte enbart njurarna (Ericson & 

Ericson, 2012). Enligt Ericson och Ericson (2012) behandlades ca 8000 patienter med 

livshotande uremi år 2008, och att antal överlevande ökar varje år med 3–4 % tack vare 

behandlingar som dialys och transplantation.  

2.4 Behandling  

Vid kronisk njursvikt är det symtomen som behandlas. Detta gör att man måste vara 

observant på symtom som huvudvärk, illamående, muskelsvaghet, klåda, onormal trötthet, 

ödem, urinutsöndringen, hudförändringar och tecken på acidos och rubbad saltbalans. Målet 

är att hindra försämring av njurfunktion, att förebygga och behandla komplikationer som 

uppstår. Det är även viktigt att förbereda patienter för dialys och eventuell transplantation, 

men även ge palliativ vård till de patienter som inte är aktuella för dessa behandlingar 

(Ericson & Ericson, 2012).  

Vid kronisk njursvikt är det viktigt med regelbunden uppföljning av allmäntillståndet, 

blodtryck, syra-basstatus, urea och kreatinin, albumin, elektrolytstatus och PTH. Det är även 

viktigt att man följer utvecklingen av kroppsvikten. Om viktnedgång sker kan det tyda på 

dehydrering eller att katabolism sker i vävnaderna. Vid övervikt kan det tyda på ödem och 

vätskeretention, vilket då ger patienter ökad risk för hjärtsvikt (Ericson & Ericson, 2012). Då 

njurarna inte klarar att hålla elektrolyt- och vätskebalansen själv är det viktigt att följa dessa 

genom att registrera förändringar som sker, och det är viktigt att åtgärda dessa. Vid 

dehydrering ökas intaget av vätska och salt. Vid ödem och vätskeretention minskas intaget, 

detta är något som många patienter upplever som besvärligt och många upplever sämre hälsa 

relaterat till sitt välbefinnande (Silva, et al., 2014). Tillsammans med vätskerestriktionen är 

det viktigt med kontroll av vikten. Kostplanering är viktigt vid kronisk njursvikt då patienter 

rekommenderas att äta en proteinreducerad kost, eftersom proteinerna bildar giftiga 

kvävehaltiga ämnen. Dietrestriktionerna kan även medföra att patienten får vitaminbrist, då 

rekommenderas kosttillskott (Ericson & Ericson, 2012).  

När behandling av symtomen inte längre fungerar tillräckligt, och njurfunktionen försämrats 

så pass mycket att vatten samt de giftiga ämnena inte utsöndras får patienter börja med 

dialys. I Sverige behandlas cirka 2700 patienter med hemodialys, och cirka 800 patienter 

med peritonealdialys (Ericson & Ericson, 2012).  
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2.4.1 Hemodialys 

Hemodialys innebär att blodet förs bort från kroppen till en dialysmaskin och renas genom 

att blodet filtreras genom konstgjorda dialysmembran, som består av tusentals små 

kapillärer inneslutna i en plastcylinder (Kaptein, Van Dijk, Broadbent, Falzon, Thong & 

Dekker, 2010; Ericson & Ericson, 2012). Blodet strömmar genom filtret från ett håll 

samtidigt som dialysvätskan pumpas åt motsatt håll. Genom denna motströmsprincip renas 

blodet (Ericson & Ericson, 2012).  De flesta hemodialysbehandlingar genomförs tre gånger i 

veckan och om dialysbehandlingen inte ger tillräcklig effekt kan antalet dialystillfällen eller 

dialystiden ökas eller storleken på porerna i filtret ändras. Normal hemodialys pågår under 

cirka 4–5 timmar, tiden bestäms av flera olika faktorer som patientens kondition, 

hjärtfunktion samt hur mycket slaggprodukter blodet innehåller vid tillfället. När patienter 

blir av med sina slaggprodukter framkallas en stark trötthetskänsla som vanligen består 

under flera timmar (Ericson & Ericson, 2012). Vanligen anläggs en permanent arteriovenös 

fistel (AV fistel) i underarmen på patienten, där skapas kirurgiskt ett sammanflöde mellan en 

artär och en ven. Detta utförs eftersom det under dialysprocessen hålls ett högt blodflöde 

vilket krävs kraftiga blodkärl för att förhindra att kärlet spricker. Det är vanligt 

förekommande att kärlen spricker, men fisteln klarar av ett högt flöde. Och det är oerhört 

viktigt att aldrig mäta blodtrycket i armen där fisteln är, aldrig ta blodprover i fisteln eller i 

samma arm som fisteln ligger (Ericson & Ericson, 2012). För att det finns en stor risk att 

fisteln spricker och sjuksköterskan vill inte orsaka mer lidande för patienten. Deaver (2010) 

beskriver att patienter upplever mindre smärta och att antal misslyckade stick i venen har 

minskat avsevärt efter inplantering av fisteln.  

2.4.2 Peritonealdialys 

Vid peritonealdialys används bukhinnan hos patienten som dialysmembran, bukhålan fylls 

då med 1–3 liter dialysvätska som skapar ett osmotiskt tryck vilket gör att slaggprodukter och 

vätska dras från blodbanan. Detta kan göras då bukhinnans basalmembran är full med 

epitelceller och kapillärer. En kateter förs in genom bukväggen som sedan sitter fast med 

kuffar på båda sidor om denna vägg. Den inre delen av katetern som innehåller flera 

öppningar växer sedan fast i muskulaturen. Den yttre delen av katetern kopplas till ett 

dialysaggregat. Peritonealdialys fungerar som en artificiell njure och pågår dygnet runt 

(Ericson & Ericson, 2012). Vid behandling i hemmet är det viktigt att patienter tar eget 

ansvar, samt lär sig proceduren själva (Kaptein et al. 2010; Broscious & Castagnola, 2006). 

Det finns olika varianter av peritonealdialys, två vanliga former är APD och CAPD. APD 

(automatisk peritonealdialys) utförs nattetid, medan CAPD (continous ambualtory peritoneal 

dialysis) utförs kontinuerligt under dagen (Ericson & Ericson, 2012). Sker dialysbehandling 

under natten, APD, ska en dialysmaskin laddas med de påsar med dialysvätska som behövs 

för ett automatiskt byte av påse under natten, på morgonen blir den senaste påsens 

dialysvätska kvar i buken under dagen. Vid denna metod kan då patienten sova genom hela 

behandlingen. Vid kontinuerlig dialys, CAPD, sker start av dialys med att dialysvätska 

placeras ovanför bukhålan, och med hjälp av hävertprincipen (självtryck) rinner då vätskan 

in i bukhålan (Ericson & Ericson, 2012). När all dialysvätska runnit in i buken kopplas påsen 

bort, och vätskan blir kvar i bukhålan. Efter några timmar, 3–5 timmar, tappas dialysvätskan 
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ut ur buken genom samma princip som när buken fylls på vätska. Denna gång ska dock påsen 

vara under bukens nivå så att vätskan kan rinna ur buken och ner i påsen. Sedan börjar 

proceduren om och en ny påse med dialysvätska ska fyllas på i buken. Denna 

behandlingsmetod gör att patienter själva kan anpassa när vätskebytena ska ske, Ericson och  

Ericson (2012) skriver att det oftast planeras till morgon, lunch, middag och natt.  

2.5 Tidigare forskning 

Tidigare forskning kommer att belysa sjuksköterskans betydelse under vårdtiden samt 

beskrivning om deras upplevelser av att vårda kroniskt njursjuka patienter. Vidare beskrivs 

hur sjuksköterskors hälsa kan påverkas under vårdandet av kroniskt njursjuka patienter.   

2.5.1 Sjuksköterskans betydelse under vårdtiden 

Sjuksköterskor har en viktig betydelse under vårdtiden. Dessa ska i sitt uppdrag som vårdare 

försöka skapa ömsesidighet och gemenskap tillsammans med patienter (Rehnsfeldt, 2012). 

Men även försöka nå patienter på ett djupare plan, på detta sätt kan man få en förståelse för 

deras subjektiva mående (Råholm, 2012). Det kan vara svårt för sjuksköterskor att nå 

patienter på ett djupare plan, då en del patienter inte har så lätt att uttrycka sina känslor och 

det innersta måendet i ord. Detta brukar vara det största hindret för sjuksköterskor (Råholm, 

2012). Det är viktigt att sjuksköterskor försöker se lidandet hos patienter, då kan 

sjuksköterskor bli mer införstådda i hur patienter upplever sin sjukdom och situation. Arman 

(2012) menar att inget lidande kan vara så osynligt att det inte går att komma nära och lindra 

lidandet.  

Sjuksköterskor bör utnyttja sin pedagogiska och sociala kompetens till att uppmuntra och 

stärka patienternas egenmakt, så denne får makt över sin egen situation samt alla faktorer 

som påverkar hälsan. På så vis kan sjuksköterskor guida patienterna till att följa sin 

behandlingsplan (Rehnsfeldt, 2012). Patienter kan få ökad förståelse för sin sjukdom genom 

att sjuksköterskor erbjuder sitt stöd. Detta gör även att patienter kan komma att inse 

konsekvenserna av att inte följa sin behandlingsplan (Blomqvist et al., 2010). Det är även 

viktigt att sjuksköterskor är väl insatta i behandlingsplanen för deras patienter, samt är 

införstådda i vad sjukdomen innebär för att förbättra vården av dessa patienter (Broscious 

och Castagnola, 2006; Matthews & Trenoweth, 2015). Genom att aktivt lyssna till sina 

patienter, kan sjuksköterskor fånga upp hur de egentligen mår, även om detta inte uttrycks i 

ord (Blomqvist et al., 2010). Arman (2012) menar att professionell närhet och personligt 

bemötande är den högsta formen av yrkesmässig utveckling. När sjuksköterskor fokuserar på 

sina patienter och tar sig tid att lyssna, inges en känsla av bekräftelse hos dessa patienter 

(Nygårdh, Malm, Wikby & Ahlström, 2011). Sjuksköterskor kan hjälpa patienter att komma 

vidare i sin livsförståelse och därmed kan patienters hälsoprocess utvecklas (Rehnsfeldt, 

2012).  
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Det är även viktigt att sjuksköterskor har självförtroende och mod till att kunna stötta 

kronisk njursjuka patienter i slutskedet av livet. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor 

inte känner sig trygga med att samtala om frågor som handlar om livets slutskede. En studie 

utförd av Hopkins et al. (2011) visar att sjuksköterskor kan behöva hjälp för att utvecklas för 

att känna sig bekväm med frågor om livets slutskede. Det är viktigt att sjuksköterskor kan 

föra en öppen dialog med patienter som handlar om döden, på så sätt kan patienter aktivt 

delta i sin vård samt få kontroll över deras situation (Jakobsson, Andersson & Öhlen, 2014). 

Ekebergh (2012) menar att reflekterande är en vårdvetenskaplig handling och att reflektion 

hjälper till att fördjupa situationen hos patienter som vägleder dem i planering av vårdandet. 

Ekebergh (2012) skriver vidare att sjuksköterskor genom patienternas berättelse kan möta 

dennes värld, därför är det viktigt att sjuksköterskor har en förståelse för berättandet hos 

patienter 

2.5.2 Sjuksköterskor i vårdandet av kroniskt njursjuka patienter 

Tidigare forskning visar att sjuksköterskor många gånger fokuserar för mycket på själva 

behandlingen, samt tar över den, istället för att fokusera på omvårdnaden (Matthews & 

Trenoweth, 2015). För att kunna utföra vissa delar av behandlingen själva, krävs insikt och 

tilltro hos patienter så de känner att de klarar av att hantera behandlingen, här visar 

forskning att det finns brister (Blomqvist et al., 2010; Matthews & Trenoweth, 2015). 

Matthews och Trenoweth (2015) skriver att detta kan bero på att sjuksköterskor inte har 

tillräcklig med kunskap eller redskap för att kunna stödja egenvård och förmedla viktig 

information till patienter. Blomqvist et al. (2010) skriver att det även kan bero på att 

sjuksköterskor kan ge viktig information vid fel tidpunkt, vilket gör att patienter inte tar till 

sig informationen. När patienter inte är välinformerad kan detta göra att de lättare lever i 

förnekelse, utför vissa delar av behandlingen med dåligt självförtroende eller med dålig 

följsamhet (Matthews & Trenoweth, 2015; Blomqvist et al., 2010; Nygårdh et al., 2011). Detta 

gör då att behandling som är till för att öka hälsa och välbefinnande brister, samt att 

patienter kanske inte kopplar symtom som trötthet till sin sjukdom (Matthews & Trenoweth, 

2015; Blomqvist et al., 2010). Att kunna utföra vissa delar av behandlingen på egen hand är 

en viktig del av behandlingsplanen (Silva et al. 2014, Kaptein et al. 2010; Blomqvist et al, 

2010; Matthews & Trenoweth, 2015; Nygårdh et al., 2011).  

Tidigare forskning visar att sjuksköterskor många gånger oroar sig över att deras patienter 

ska drabbas av biverkningar eller utföra behandlingen fel om patienter själva utför dessa. 

Detta på grund av att de känner ett ansvar över sina patienter (Matthews & Trenoweth, 

2015). Många sjuksköterskor upplever även att deras hemo- och peritonealpatienter utsätts 

för risker genom behandlingsmetoderna (Firanek et al., 2016). De upplever att de patienter 

som genomgår peritonealdialys har högre risk att drabbas av peritonit, vilket är en infektion i 

bukhålan (Firanek et al., 2016). En vanlig inkörsport till bukhålan är kateteröppningen eller 

kateterns ingång i huden vilket, trots god hygien, kan infekteras av bakterier (Ericson & 

Ericson, 2012). Men de upplever att peritonealdialyspatienter bevarar den renala funktionen 

längre samt att de har ett mer flexibelt liv, då de kan utföra sin dialys till exempel hemma 

(Firanek et al., 2016).  
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Tidigare forskning visar även att patienter med kronisk njursvikt uppskattar och mår bra av 

att få individuellt stöd i sin sjukdom, att de då kan få svar på sina frågor och funderingar 

(Hughes, 2009). Dessa patienter mår även bra av att få prata om sin sjukdom med en kunnig 

person som har erfarenhet av liknande sjukdomar. I en studie av Donald et al. (2016) 

intervjuas sjuksköterskor, övrig vårdpersonal samt patienter om en webbsida för kronisk 

njursjuka patienter där de kan maila frågor om sin sjukdom, läsa om den egna diagnosen, 

samt se sina testresultat. I studien upplever de intervjuade att webbsidan är ett fantastiskt 

verktyg som förbättrar kommunikationen mellan vårdgivare och patienter. Sjuksköterskor i 

denna studie upplever att patienter fick ökat självförtroendet och ökad kunskap om 

sjukdomen och undersökningar.  

Tidigare forskning visar även att det är viktigt att de som vårdar har en bra mental och fysisk 

hälsa för att de skall kunna ge så god omvårdnad som möjligt till sina patienter. I en studie 

gjord av Dos Santos Pereira et al. (2017) uppvisar dialyssjuksköterskor symtom som ångest, 

stress, depression, trötthet och extrem trötthet på gränsen till utmattning. ICN, etiska kod för 

sjuksköterskor (2014) skriver att sjuksköterskor har ett ansvar gentemot yrkesutövningen att 

sköta sin hälsa så förmågan att ge vård inte äventyras.  

2.6 Lagar och styrdokument 

I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS: 2017:30) 5 kap, § 1 står det att hälso- och 

sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård, är av god kvalitet med en 

god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och 

behandlingen. Detta innebär att sjuksköterskor har ett ansvar att bedriva dessa aspekter i 

vårdandet av kroniskt njursjuka patienter. Behandlingar upptar en stor del av vardagen hos 

dessa patienter och då är god vård viktigt, men även att de känner sig trygga. Enligt ICN:s 

etiska kod för sjuksköterskor, (2014) har sjuksköterskor ett personligt ansvar hur hon utövar 

yrket men även genom ett kontinuerligt lärande upprätthålla sin yrkeskompetens. Detta är 

viktigt under behandling av kroniskt njursjuka så att de får evidensbaserad behandling. Det 

är genom att ständigt hålla sig uppdaterad om forskning och kunskapsutvecklingen som 

detta är möjligt (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2014). I Hälso- och sjukvårdslagen 

[HSL] (SFS: 2017:30) 5 kap, § 1 står det även att vården ska vara lättillgänglig, tillgodose 

patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården, bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet samt främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och 

sjukvårdspersonalen. 

2.7 Teoretiskt perspektiv 

Hälsa är individuell och personlig då upplevelsen varierar mellan olika individer (Eriksson, 

2014). Enligt Eriksson (1994) är det människan som lider och åstadkommer lidande samt har 

möjlighet att lindra andras lidande och då göra det uthärdligt. Erikssons (1994; 2014) 
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omvårdnadsteorier om hälsa och lidande kommer att redovisas här nedan för att ge en mer 

grundläggande förståelse för dess innebörd.  

2.7.1 Hälsa  

Eriksson (2000, 2014) menar att människan är hälsa och att hälsa inte kan ges till en annan 

människa, men det går att stödja människan i att vara hälsa. Hon skriver vidare att hälsa är 

något som är individuellt och personligt och att det skiljer sig mellan människor och mellan 

olika kulturer. Det kan vara svårt att beskriva hälsa då det är en process som sker inom den 

enskilda människan, men även hur denne ser på hälsa samt vilka faktorer som påverkar 

denna syn. En människa kan ha objektiva tecken på ohälsa eller ha en kronisk sjukdom men 

ändå känna sig frisk och uppleva ett välbefinnande då hon har accepterat sin situation och 

funnit en mening i det. Upplevelsen av hälsa och helhet hör samman med en känsla av att 

känna sig hel till kropp, själ och ande. Den kroppsliga hälsan handlar om att känna friskhet 

och sundhet. Där friskhet symboliserar den fysiska hälsan och sundhet den psykiska hälsan. 

Den själsliga hälsan handlar om välbefinnande som är en upplevelse av välbehag, men även 

en känsla av inre balans och jämvikt. Den andliga dimensionen handlar om människans 

förmåga att hitta de värden som ger livet mening och utveckling. Denna helhet, 

sammankoppling, mellan kropp, själ och ande utesluter inte upplösning av någon del eller 

frånvaro av sjukdom och människan kan känna välbefinnande trots obotlig sjukdom 

(Eriksson, 2000; 2014). 

Hälsa kan ses som en rörelse och speglar människans aktuella situation, där hälsa och 

lidande kan finnas samtidigt då hälsa är förenligt med uthärdligt lidande. Människan kan 

själv eller med stöd av andra möta lidandet samtidigt som hen upplever hälsa, och använder 

sig då av hela den styrka hen besitter i just det ögonblicket. Rörelsen sker genom tre olika 

nivåer: ett görande, ett varande och ett vardande. På görande-nivån bedöms människans 

hälsa utifrån yttre, objektiva och mätbara kriterier på hälsa. Det vill säga att en människas 

hälsa kan undersökas efter tecken på sjukdom. På varande-nivån strävar människan efter 

hälsa genom upplevelse av balans och harmoni, människan försöker se det positiva i sin 

situation samt sträva efter att uppnå hälsa. På vardande-nivån strävar människan efter 

helhet och försoning, hon är då inte längre främmande inför sitt lidande (Eriksson, 2000; 

2014). 

Om människan inte hittar balans mellan kropp, själ och ande kan detta visa sig genom att 

behov, begär och hälsohinder uppstår som orsakar ohälsa. Ett behov kan vara ett behov av 

kontakt med andra människor, att bli bekräftad eller av att förstå situationen människan är i. 

Ett begär kan vara en människas innersta längtan och önskningar. Begäret efter kärlek och 

bekräftelse är det djupaste begäret en människa har, människans värdighet blir bekräftad när 

hen upplever kärlek från en annan människa. Ett hälsohinder är något som hindrar 

människan från att uppleva hälsa. Det kan vara att människan inte har ork eller mod att möta 

sitt lidande (Eriksson, 1994; 2000; 2014). 
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2.7.2 Lidande  

Enligt Erikssons (1994) teori om lidande är det en kamp mellan det goda och det onda. 

Lidandet är något negativt, något ont som attackerar människan och något som människan 

måste leva med. Ett lidande kan upplevas som olika tillstånd, känslor eller situationer. Det 

kan till exempel vara att man upplever ångest, stress, oro eller depression. Men enligt 

Eriksson (1994) är det som har störst påverkan på lidandet om människan blivit fråntagen 

sin värdighet. En kronisk sjukdom kan ge ett lidande, sjukdomen blir då en del av livet där 

patientens lidande blir en kamp mellan patientens värdighet och friheten av att vara 

människa. Det innebär alltid en kamp i att lida, patienter känner av en övertygelse i att 

kämpa eller ge upp. I denna kamp kämpar patienten mot skam, förnedring, att inte bli tagen 

på allvar, att inte få eller kunna ge kärlek, ensamhet och att inte känna sig välkommen. I den 

stund som denna kamp upphör känner patienten inget mer lidande.  

Eriksson (1994) diskuterar även det hon kallar lidandets drama, ett lidande som skapas i en 

vårdrelation eller då man går in i ett mänskligt möte. Hon menar att det blir ett drama då 

personen kanske blivit avvisad, och nu väcks dennes förhoppningar på nytt i mötet. I mötet 

mellan sjuksköterska och patient går patienten in i dramat i form av den skepnad denne allra 

helst vill gestalta. Om sjuksköterskan inte går in i mötet i form av en medlidande medaktör, 

tvingas patienten att byta skepnad tills denne hittar en villig medaktör. Att gestalta ett 

lidande kan vara svårt då lidande saknar ett språk, istället måste lidandet omvandlas till en 

form som går att se. Detta kan ske i form av smärta, ångest eller genom ett fysiskt uttryck. 

Det Eriksson (1994) kallar för lidandets drama utgörs av tre akter: i första akten bekräftas 

lidandet och det kan ske genom en beröring, blick eller ett litet ord. På detta sätt bekräftas 

lidandet samt att personen finns där för den lidande människan. Andra akten utgörs av själva 

lidandet där det ges tid och rum för den lidande människan att få lida ut. I den tredje akten 

sker en försoning där människan har försonats med sitt lidande och kan finna mening i livet 

igen. För att den lidande personen ska bli bekräftad krävs att en annan person, till exempel 

sjuksköterskor, förmedlar till denne att ”jag ser” och möter den lidande. Genom att bekräfta 

dessa patienter, att ta sig tid att lyssna på dem skapas en närhet och en ömsesidig kontakt 

som talar om att man inte kommer att överge dem. Detta kan då även ge patienten tid och 

utrymme till att lida. När patienter är i lidande pendlar de mellan hopp och förtvivlan. När 

den lidande kommer till försoning med det onda som orsakar lidandet skapas en ny helhet, 

och den lidande kan känna frihet i att varda.  

Eriksson (1994) menar att lidande är förenligt med hälsa, att patienter kan bli medvetna om 

sina inre resurser då lidandet ger hälsan en mening. Hälsa och lidande är tillsammans 

ständigt närvarande i livet, men beroende på den aktuella situationen hos dessa patienter 

upplevs olika grader av lidande och hälsa. Lidande kan upplevas på tre nivåer, precis som 

hälsan. Dessa nivåer är: att ha ett lidande, att vara i lidande och att varda i lidande. Att ha ett 

lidande gör att patienter är främmande för sig själva, de vill inte kännas vid sina behov och 

begär. De försöker att fly eller bortförklarar sitt lidande. Att vara i lidande innebär att man 

söker efter något, en helhet. Patienter kan försöka att fly sitt lidande eller försöka att lindra 

det genom att tillfredsställa sina behov. Ett mer drastiskt exempel är att det kan ske genom 

droger eller andra missbruk som tillfälligt bedövar lidandet. Att varda i lidande innebär att 

man är i det som beskrivs som lidandets drama, man pendlar mellan hopp och hopplöshet. 
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Då patienter blir bekräftade i sitt lidande och erkänner att denne har ett lidande, kan hopp 

väckas. Det kan då göra att patienter vågar möta sitt lidande och göra det till ett medel för att 

kunna växa och utvecklas. Det gör då att en förnyelse kan ske, patienter kan införliva sitt 

lidande, sitt onda, med ett nytt liv. Eriksson (1994) menar att lidande är en del av livet och att 

den i sig självt är något ont, men att människan kan ge den mening för sig själv och sitt liv.   

2.8 Problemformulering  

Hälsa är något som är individuellt och hör ihop med att känna sig väl till mods kroppsligt, 

psykiskt och själsligt. Att leva med kronisk njursvikt innebär en stor utmaning med många 

svårigheter som patienter måste uthärda. Sjuksköterskor behöver gå in i mötet med dessa 

patienter i form av en medlidande aktör där de blir bekräftade som personer, annars finns 

risken att det uppstår ett större lidande. Tidigare forskning visar att det inte finns tillräcklig 

med kunskap eller redskap att förmedla viktig information gällande sjukdom och behandling, 

och att patienter många gånger kan få information vid fel tidpunkt. Patienter behöver finna 

en balans mellan kropp, själ och ande där dem känner hälsa och ett välbefinnande trots 

sjukdom. Utan stöd kan de istället fastna i en kamp där de kämpar för sin värdighet och 

frihet i att vara människa. För att sjuksköterskor ska kunna få en bild av hur patienter 

hanterar livet med kronisk njursvikt, vad som påverkar deras känsla av välbefinnande samt 

för att kunna ge dessa patienter så god vård som möjligt behövs mer forskning om vad som 

påverkar deras syn på hälsa. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva hälsa hos patienter med kronisk njursvikt. 

4 METOD 

Arbetet är en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2012). Granskning och analys till detta 

arbete har utförts på tidigare bearbetade kvalitativa och kvantitativa artiklar. Enligt Friberg 

(2012) är litteraturöversikt en metod då både kvalitativa och kvantitativa data granskas och 

analyseras för att få djupare kunskap samt förståelse kring ämnet och dess problemområde. 

De kvalitativa artiklarna belyser den enskilda personens upplevelse och en fördjupad 

förståelse kan skapas (Friberg, 2012). De kvantitativa artiklarna tar upp den stora gruppens 

upplevelse genom mätningar och jämförelser som då blir generaliserande (Friberg, 2012). 
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Denna metod valdes då författarna ansåg den vara relevant för detta arbete och en bred 

analys och sammanställning kunde utföras.  

4.1 Datainsamling och urval 

Databasen Cinahl plus och PubMed användes för sökning av vårdvetenskapliga artiklar. 

Sökord som användes var:   

Kidney AND failure AND wellbeing AND treatment (Cinahl Plus) Antal träffar: 5  

Health AND patient AND experience AND kidney failure (Cinahl Plus) Antal träffar: 33 

Health experience renal failure (Cinahl Plus) Antal träffar: 32  

Chronic kidney failure health wellbeing (Cinahl Plus) Antal träffar: 3 

Chronic kidney disease patients experiences (Cinahl Plus) Antal träffar: 22  

Chronic kidney disease AND nurses experience (Cinahl Plus) Antal träffar: 17 

Self-rated health chronic renal disease (PubMed) Antal träffar: 30 

Renal disease AND wellbeing (PubMed) Antal träffar: 43 

 

Dessa sökord och träffar presenteras mer utförligt i Bilaga A. Sökorden ”chronic kidney 

disease AND nurses experiences” användes vid sökning av artiklar till bakgrund, men där 

hittades en artikel som handlar om patienters erfarenhet. Artikeln svarade på syftet, därför 

valde författarna till detta arbete att spara dessa sökord och ha med dem i sökmatrisen. Ordet 

AND användes för att koppla samman sökordet, detta är en boolesk sökteknik som gör att 

databasen då söker på alla de sökord som används i sökfältet (Östlundh, 2012).  

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara vårdvetenskapliga och Peer Reeview. De 

skulle vara publicerade mellan år 2007–2017 och artiklarna skulle vara skrivna på engelska, 

innehålla abstrakt, fulltext och följa IMRAD- struktur.  

Exklusionskriterier var artiklar som handlade om personer under 18 år, artiklar som 

handlade om “livet efter en njurtransplantation”, perspektiv utifrån anhöriga och 
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vårdpersonal. Även artiklar med ett otydligt syfte exkluderades samt artiklar som inte 

handlade om patienter med kronisk njursvikts upplevelse av sjukdom och hälsa. 

Första urvalet gjordes genom läsning av 188 titlar. Andra urvalet var att 38 artiklar valdes där 

abstract lästes och som motsvarade inklusions- och exklusionskriterierna. Av dessa var 21 

artiklar kvalitativa och 17 var kvantitativa. Därefter gjordes ett tredje urval genom läsning av 

introduktion, metod, syfte och resultat. Efter detta valdes 13 artiklar som handlar om 

arbetets syfte, att beskriva hälsa hos patienter med kronisk njursvikt. Artiklarna följde 

IMRAD- struktur, som innebär att samtliga artiklar ska innehålla introduktion, metod, 

resultat samt diskussion för att läsaren lättare ska kunna fördjupa sig i artikeln men även för 

att detta underlättar granskning av artiklarna (Polit & Beck, 2012; Friberg, 2012).  I det fjärde 

urvalet gjordes en kvalitetsgranskning av de valda artiklar som sedan användes i arbetet, 

dessa artiklar presenteras i Bilaga B. Kvalitetsgranskningen av de valda artiklarna gjordes 

utifrån Friberg (2012), dessa presenteras i Bilaga C. Utifrån dessa frågor, 14 frågor till de 

kvalitativa artiklarna och 13 frågor till de kvantitativa artiklarna, gjordes en bedömning om 

kvalitén på artiklarna. Varje fråga som artikeln svarar ja på motsvarar ett poäng, varje nej 

motsvarar noll poäng. 11–14 poäng räknas som hög kvalitet hos de kvalitativa artiklarna, 11–

13 poäng räknas som hög hos de kvantitativa artiklarna. 7–10 poäng räknas som medel 

kvalitet, 1–6 poäng räknas som låg kvalitet. 7 av elva artiklar bedömdes vara av hög kvalitet, 4 

artiklar bedömdes vara av medel kvalitet. Utifrån denna granskning valdes 11 artiklar med 

god kvalitet till detta arbete, som presenteras i Bilaga B där de även blivit numrerade (1–11). 

Två artiklar valdes bort då de ansågs vara av låg kvalitet.  

4.2 Dataanalys  

Analys av de data som söktes fram har genomförts enligt Fribergs (2012) tre steg: 

1. Analysera studierna- övergripande områden identifieras 

2. Sök likheter respektive skillnader 

3. Gör en sammanställning 

 I det första steget har de valda artiklarna blivit lästa flera gånger av båda författarna för att 

helheten i artiklarna ska förstås, och allt väsentligt som svarar på syftet att beskriva hälsa hos 

patienter med kronisk njursvikt har hittats och dokumenterats som stöd under arbetet. I det 

andra steget har likheter och skillnader identifierats gällande artiklarna syfte, artiklarnas val 

av metod och artiklarnas resultat. Författarna har funnit teman i de kvalitativa artiklarnas 

resultat samt statistiska beräkningar utifrån de kvantitativa artiklarna som svarar på syftet 

till detta arbete. Till de valda artiklarna gjordes en översiktstabell (Bilaga B) för att läsaren 

ska få en överblick över artiklarnas syfte, metod samt resultat. I det tredje steget har 

materialet sedan sorterats utifrån likheter och skillnader under rubrikerna: Likheter och 

skillnader i syfte, Likheter och skillnader i metod, Likheter och skillnader i resultat. 

Innehållet under rubriken Likheter och skillnader i resultat har sorterats för att skapa olika 

teman, som sedan har lagts under rubrikerna   
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4.3 Etiska överväganden 

Enligt CODEX (2017) ska förfalskning av vetenskapliga data och vilseledande resultat ses 

som oredlighet inom forskningsetik, även att personliga åsikter inte ska styra resultatet. 

Författarna till detta arbete har granskat och bearbetat materialet för att säkerställa att det är 

av god kvalitet (CODEX, 2017; Polit & Beck, 2012).  

Artiklarna är funna på CINAHL plus och PubMed. Artiklarna är skrivna på engelska och har 

genomgått en fackgranskning, så kallad refeeres. Det betyder att forskare inom det valda 

området har bedömt arbetet utifrån om det redovisat god forskning och att forskarna 

redovisat forskningen på ett korrekt sätt (Segesten, 2012). 

Författarna till detta arbete har haft de etiska riktlinjerna för sjuksköterskornas profession i 

åtanke, samt haft för avsikt att bidra med kunskap om kroniskt njursjuka patienters 

upplevelse av hälsa för att omvårdnaden av dessa patienter ska vara evidensbaserad i 

enlighet med ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014).  

5 RESULTAT 

I detta stycke kommer likheter och skillnader gällande de valda artiklarnas syfte, metod och 

resultat att presenteras, diskussion, Slutsatser, vidare forskning. Författarna till detta arbete 

har valt att sammanställa de kvalitativa och kvantitativa artiklarnas data löpande i texten. I 

resultat presenteras artiklarnas resultat under olika kategorier, vilket enligt Friberg (2012) 

går bra om författarna är tydliga med att redovisningen av kvantitativa data presenteras med 

siffror och kvalitativa data presenteras med teman eller olika kategorier. Friberg (2012) 

skriver att det inte är möjligt att presentera resultaten av kvantitativa och kvalitativa data 

exakt likadant men att likheter och skillnader kan sorteras och placeras under olika rubriker: 

Behandlingarnas påverkan på arbetslivet, Begränsningar i det vardagliga livet, Kroppslig 

hälsa, Själslig hälsa & Betydelsen av kunskap och stöd.  

5.1 Likheter och skillnader i syfte 

Att undersöka faktorer som kan påverka nivån av osäkerhet och stress hos patienter med 

peritonealdialys (Madar & Bar-Tal, 2009). Att undersöka fritidsaktiviteters påverkan på 

välbefinnandet hos kroniskt njursjuka patienter (McQuoid, 2017). Att undersöka upplevelsen 

av förändringar i livet hos personer med kronisk njursvikt (Jonasson & Gustavsson, 2017). 

Dessa tre artiklar hade vissa likheter genom att de undersökte vad som kunde påverka 

måendet hos patienter. Skillnaden i dessa tre artiklar var att den första artikeln hade 

psykiska faktorer som påverkade, de två andra artiklarna hade istället omständigheter som 

de själva kunde påverka i form av fritidsaktiviteter och förändringar i livet. Den första 
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artikeln var kvantitativ, de andra två artiklarna var kvalitativ (Madar & Bar-Tal, 2009; 

McQuoid, 2017; Jonasson & Gustavsson, 2017). McQuoid´s (2017) syfte hade vissa likheter 

med en annan artikel, att mäta det subjektiva välbefinnandet hos personer med kronisk 

njursvikt (Bennett, Weinberg, Bridgman & Cummins., 2015). De skiljer sig genom att 

McQuoid (2017) är en kvalitativ studie, och Bennett et al. (2015) är en kvantitativ studie.  

Sex artiklar, varav fem var kvalitativa och en var kvantitativ, hade som syfte att undersöka 

levda erfarenheter och upplevelser hos patienter med kronisk njursvikt (Clarkson & 

Robinson, 2010; Bruce, Molzahn & Shields, 2008; Al Nazly, Ahmad, Musil & Nabolsi, 2013; 

Jonasson & Gustavsson, 2017; Lindsay, MacGregor & Fry, 2014). Men syftet skilde sig åt 

gällande vad upplevelsen och erfarenheten ville belysa. Att undersöka den levda upplevelsen 

hos patienter med kronisk njursvikt (Clarkson & Robinson, 2010). Att undersöka kroniskt 

njursjuka människors upplevelse av begränsningar och behandling (Bruce et al., 2008). Att 

undersöka levda erfarenheter hos jordanska patienter med kronisk njursvikt (Al Nazly et al., 

2013). Att undersöka upplevelsen av förändringar i livet hos personer med kronisk njursvikt 

(Jonasson & Gustavsson, 2017). Att undersöka livserfarenheter av att leva med en kronisk 

sjukdom hos hemodialyspatienter (Lindsay et al., 2014). Att undersöka självbedömd hälsa 

och funktion hos patienter med kronisk njursjukdom (Sondergaard & Juul, 2010). 

Sondergaard och Juul skiljer sig från de övriga artiklarna då det är en kvantitativ studie som 

undersökte självbedömd hälsa och funktion, medan de fem kvalitativa studierna undersökte 

upplevelser. Men den passar ändå in i denna grupp då bedömning av ens egna hälsa kan ses 

som en sorts upplevelse eller erfarenhet. 

Att undersöka samband mellan olika dimensioner av hälsorelaterad livskvalitet och 

existentiell oro (Bele et al., 2012). Att undersöka samband mellan hälsorelaterad livskvalitet 

och symtom (Davidsons & Jhangri, 2010). Likheter i dessa två artiklar var att de sökte efter 

samband som påverkade den hälsorelaterade livskvaliteten. Madar och Bar-Tal´s studie 

(2009) har vissa likheter med Bele et al. (2012) och Davidson och Jhangri (2010) då även de 

sökte efter samband mellan faktorer som påverkar nivån av osäkerhet och stress hos 

patienten. 

5.2 Likheter och skillnader i metod 

Fem kvalitativa artiklar är utförda genom intervjuer med patienter, intervjuerna spelades 

även in för att sedan bli transkriberade av författarna (Jonasson & Gustavsson, 2010; 

McQuoid, 2017; Clarkson & Robinson, 2010; Al Nazly et al., 2013; Lindsay et al., 2014). Två 

artiklar skiljdes sig från de övriga artiklarna. McQuoid (2017) hade kompletterat sin studie 

med en analys bestående av insamlade dagboksanteckningar från deltagarna. Denna dagbok 

fördes över två dagar där patienten skrev om sin dag, men även självskattade den egna nivån 

av framgång över den valda dagen gällande aktiviteter, social interaktion och 

sjukdomsupplevelse. Lindsay et al. (2014) kompletterade sina intervjuer med ett 

frågeformulär. En kvalitativ artikel använde sig av sekundärdata, de använde sig av patient-

intervjuer från en bok som heter “Heroes: 100 stories of living with kidney failure” (Bruce et 

al., 2008). Data som insamlades analyserades genom beskrivande och fördjupande analys 



15 

enligt Graneheim och Lundman (Jonasson & Gustavsson, 2010), tematisk analys enligt 

Saldana (McQuoid, 2017), beskrivande fenomenologisk analys enligt Colaizzis sju steg (Nazly 

et al., 2013), konstruktivistiskt perspektiv med narrativ analys (Bruce et al., 2008) och 

förklarande fenomenologisk analys enligt Smith och Osborn och Smith (Lidsay et al., 2014). 

Clarkson och Robinson (2010) har inte skrivit vilken analysmetod de använt sig av.  

Fem kvantitativa studier är utförda genom enkäter, frågeformulär, där patienten själv har fått 

uppskattat den hälsorelaterade livskvaliteten utifrån en förutbestämd skala (Madar & Bar-

Tal, 2009; Bele et al., 2012; Davison & Jhangri, 2010; Bennet et al., 2015, Sondergaard & 

Juul, 2010). Tre av dessa är tvärsnitts-studier (Bele et al., 2012; Bennet et al., 2015; 

Sondergaard & Juul, 2010). En av dessa studier skiljer sig från de övriga två studierna då de 

även använde sig utav kohorter, där 172 hemodialys-patienter jämfördes mot 200 friska 

personer som slumpmässigt blev utvalda från en tidigare nationell hälsoundersökning som 

genomfördes i Australien 2012 (Bele et al., 2012). Olika mätinstrument användes i de fem 

artiklarna. Bara två av artiklarna använde sig av samma mätinstrument, KDQOL-SF (Kidney 

Disease Quality of Life- Short Form), som mäter hälsorelaterad livskvalitet (Bele et al., 2012; 

Davison & Jhangri, 2010). En av de fem artiklarna började sin undersökning med att 

patienter skulle uppskatta sin hälsa mellan 1–10, där 1 var lika med väldigt dåligt och 10 var 

lika med väldigt bra (Madar & Bar-Tal, 2009). Data som insamlades analyserades genom att 

beräkna korrelationskoefficienter mellan olika variabler och regressionsanalys (Madar & Bar-

Tal, 2009), beskrivande statistik och regressionsanalys (Davison & Jhangri, 2010), hierarkisk 

regressionsanalys (Bennet et al., 2015), beskrivande statistik och korrelationsanalys (Bele et 

al., 2012) och linjär regressionsanalys (Sondergaard & Juul, 2010). 

Antal patienter som deltog i studierna varierade. De patienter som deltog i de kvalitativa 

studierna lägre i antal än de som deltog i de kvantitativa studierna. I de kvalitativa studierna 

deltog 9 patienter (Jonasson & Gustavsson, 2010), 26 patienter (McQuoid, 2017), 9 patienter 

(Al Nazly et al., 2013) och 7 patienter (Lindsay et al., 2014). En kvalitativ artikel innehöll 

historier från 100 patienter (Bruce et al., 2008). I de kvantitativa studierna deltog 71 

patienter (Madar & Bar-Tal, 2009), 227 patienter (Sondergaard & Juul, 2010), 591 patienter 

(Davison & Jhangri, 2010), 54 patienter (Bele et al., 2012) och 172 patienter (Bennet et al., 

2015). 

Likheter i alla artiklar var att de patienter som deltog genomgick någon slags 

dialysbehandling, de var alla över 18 år, de hade ingen typ av kognitiv nedsättning, de kunde 

ge sitt medgivande, deltagandet var frivilligt samt studierna blev godkända av en etik-styrelse 

(Madar & Bar-Tal, 2009; McQuoid, 2017; Al Nazly et al., 2013; Jonasson & Gustavsson, 2017; 

Clarkson & Robinson, 2010; Bruce et al., 2008; Bennet et al., 2015; Davidson & Jhangri, 

2010; Bele et al., 2012; Lindsay et al., 2014; Sondergaard & Juul, 2010). Två av artiklarna 

uteslöt även patienter som hade någon form av akut sjukdom (Davidson & Jhangri, 2010; 

Bele et al, 2012). Tre kvalitativa artiklar inkluderade enbart patienter som genomgick 

hemodialys i sina studier, vilket även tre kvantitativa artiklar gjorde (Jonasson & Gustavsson, 

2010; Al Nazly et al., 2013; Lindsay et al., 2014; Bele et al., 2012; Bennet et al., 2015; 

Sondergaard & Juul, 2010). Fyra artiklar, varav en var kvantitativ och tre var kvalitativa, 

inkluderade både hemodialys- och peritonealdialyspatienter (Davidson & Jhangri, 2010; 

McQuoid, 2017; Clarkson & Robinson, 2010; Bruce et al., 2008). I dessa artiklar jämfördes 
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då upplevelsen av hälsa hos patienter som fick hemodialys mot de patienter som fick 

peritonealdialys (Davidson & Jhangri, 2010; McQuoid, 2017; Clarkson & Robinson, 2010; 

Bruce et al., 2008). En kvantitativ artikel hade som den enda artikeln enbart patienter med i 

sin studie som genomgick peritonealdialys (Madar & Bar-Tal, 2009).  

De kvalitativa och kvantitativa artiklarna var utförda i olika länder Israel (Madar &Bar-Tal, 

2009), Danmark (Sondergaard & Juul, 2010), Kanada (Davison & Jhangri, 2010; Bruce, 

Molzahn & Shields, 2008), Sverige (Jonasson & Gustavsson, 2017), Indien (Bele et al., 2012), 

Australien (McQuoid, 2017; Bennet et al., 2015; Lindsay et al., 2014), USA (Clarkson & 

Robinson, 2010) och Jordanien (Al Nazly et al., 2013). Författarna till två av artiklarna, en 

kvantitativ och en kvalitativ, höll sina intervjuer på sjukhus (Jonasson & Gustavsson, 2017; 

Al Nazly et al., 2013). Författarna till två andra artiklar erbjöd istället att patienter själva fick 

välja miljön de ville bli intervjuade i, detta gjordes för att deltagarna skulle känna sig mer 

avslappnade och väl till mods (McQuoid, 2017; Clarkson & Robinson, 2010). De andra 

studierna uppgav inte i sina artiklar i vilken miljö deras studier blivit utförda.  

5.3 Likheter och skillnader i resultat 

Studierna visade att patienter med kronisk njursvikt hade olika syn på sin hälsa. Flera av 

patienterna såg negativt på sin sjukdom och hur den påverkade deras hälsa medan några var 

mer positivt inställda. Deras upplevelse av hälsa- likheter och skillnader beskrivs löpande i 

texten nedan under fem rubriker för att underlätta läsningen för läsaren: Behandlingarnas 

påverkan på arbetslivet, begränsningar på det vardagliga livet, kroppslig hälsa, själslig hälsa, 

betydelsen av kunskap och stöd.  

5.3.1 Behandlingarnas påverkan på arbetslivet 

Patienter upplevde diagnosen kronisk njursvikt som en chock, de kände även en känsla av 

hjälplöshet när de fick veta att de måste genomgå regelbundna hemodialysbehandlingar för 

resten av livet (Lindsay et al., 2014). Patienter upplevde att hemodialysbehandlingen var en 

börda. De kände sig begränsade och de jämförde hemodialysbehandlingen med ett arbete 

som de inte fick betalt för, de kunde aldrig vara lediga på helgdagar eller åka på semester 

(Jonasson & Gustafsson, 2017; Bruce et al., 2008). Patienter tyckte även att deras arbetsliv 

blev begränsade, många av hemodialyspatienter var tvungna att sluta sitt arbete medan 

merparten av peritonealdialyspatienter kunde fortsätta arbeta (Bruce et al., 2008; Clarkson & 

Robinson, 2010; Sondergard & Juul, 2010). En studie visade att 77% av de patienter som 

genomgick hemodialys inte kunde arbeta på grund av sämre hälsa (Sondergaard & Juul, 

2010). Flera hemodialyspatienter upplevde att det var omöjligt för dem att kunna utvecklas 

på sitt arbete då det skulle kräva att de arbetade längre dagar, vilket var omöjligt på grund av 

behandlingarna (Lindsay et al., 2014).  

 Patienter beskrev även att de var så trötta efter behandling, de orkade inte göra någonting 

och var tvungna att lägga sig ner för att vila. Vissa patienter beskrev sjukdomen som att den 



17 

begränsade det sociala livet, som till exempel att kunna gå ut och ta en drink med kollegorna 

efter jobbet (McQuoid, 2017). Flera patienter kände att hälsan påverkades negativt då de 

insåg att det var dialysmaskinen som höll dem vid liv, maskinen var deras livlina, de kände 

att de skulle dö utan den och en del patienter beskrev att de var slavar till dialysmaskinen 

(Clarkson & Robinson, 2010; Lindsay et al., 2014). De patienter som genomgick hemodialys 

tyckte att det som var mest påfrestande och som begränsade deras sociala liv, var att sitta still 

i en fåtölj tre till fyra timmar under en behandling. De patienter som genomgick 

peritonealdialys tyckte att deras liv begränsades av att behöva lägga sig en viss tid på kvällen 

för att kunna genomgå sin behandling under natten eller tidigt dagen därpå (Clarkson och 

Robinson, 2010).  

5.3.2 Begränsningar i det vardagliga livet 

Patienter beskrev hemodialys som en ”kärlek- och hatrelation”, de hatade att gå dit samtidigt 

som de inte skulle existera utan behandlingen. Ändå upplevde flera patienter att det kändes 

bra på insidan efter behandling, de upplevde att dialysen var nödvändig för deras liv och 

hälsa (Bruce et al., 2008; Clarkson & Robinson, 2010). Patienter som genomgick 

peritonealdialys upplevde en känsla av frihet, att de kunde göra vad de ville i livet trots att de 

var drabbade av kronisk njursvikt, som att arbeta 40 timmar per vecka och åka iväg på 

semesterresor. Dessa patienter utförde sin dialys i bil, hos vänner och under resor. 

Peritonealdialyspatienter berättade även hur de upplevde mindre beroende till 

dialysmaskinen, andra människor och scheman (Bruce et al., 2008). Några 

hemodialyspatienter upplevde deras tillvaro mer positivt då de inte tyckte att det var så 

jobbigt med hemodialysbehandlingen, de tyckte att det fanns människor som drabbats av 

värre sjukdomar och händelser (Bruce et al., 2008). 

Patienter kände även att de var tvungna att ge upp sina drömmar, och att hemodialysen 

påverkade familjelivet negativt. De dyra sjukhusräkningarna gjorde att patienter begränsades 

ekonomiskt (Al Nazly et al., 2013). Men de var ändå tvungna att ständigt genomgå 

behandlingar för att kunna behålla sin hälsa (Jonasson & Gustafsson, 2017; Lindsay et al., 

2014). Patienter berättade at de inte orkade gå på familjemiddagar, bröllop och så vidare. De 

berättade även att det kunde vara svårt att hitta en balans mellan att njuta och leva livet, 

samtidigt som de upplevde att de var tvungna att begränsa sig själva för att kunna klara av att 

hantera sin sjukdom (McQuoid, 2017).  

Behandlingar upplevdes som strikta och påverkade det dagliga livet, de var hinder som 

gjorde att vardagliga uppgifter inte kunde utföras (Jonasson & Gustavsson, 2017; Al Nazly et 

al., 2013: Clarkson & Robinson, 2010). Det fanns även en rädsla över att göra sig illa, vilken 

gjorde att patienterna begränsade sig i att göra saker de faktiskt vill göra. Dessa patienter var 

rädda för att förstöra implantat och AV-fisteln, vilket då skulle göra att behandlingen 

påverkades (Jonasson & Gustavsson, 2017). Några patienter mådde dåligt av sina ärr efter 

AV-fisteln och ville inte ha kortärmade tröjor, medan några patienter inte brydde sig om det 

och upplevde att livet var för kort för att bry sig om sådant (Lindsay et al., 2014). Diet och 

vätskerestriktionen upplevdes som begränsade då patienten inte kunde äta vad som helst, 

eller dricka trots att man kände törst (Al Nazly et al., 2013; Jonasson & Gustavsson, 2017: 
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Clarkson & Robinson, 2010). Patienter berättade att det svåraste med behandlingen var 

vätskerestriktionen, att de alltid var törstig. Andra patienter led mer av att inte kunna äta 

favoritmaten (Al Nazly et al., 2013; Clarkson & Robinson, 2010). 

 

5.3.3 Kroppslig hälsa  

Kroniskt njursjuka patienter upplevde att deras sjukdom var en börda då flera av dem led av 

kronisk trötthet och kronisk smärta, de upplevde att symtomen gav dem sämre 

hälsorelaterad livskvalitet (Bele et al., 2012; Bennet et al., 2015). Patienterna hade även 

symtom som kronisk smärta, håravfall, viktnedgång, ökat kroppshår, minskad sexlust, ärr 

efter fistulan, svår huvudvärk, trötthet och orkeslöshet (Davison & Jhangri, 2010; Lindsay et 

al., 2014; Al Nazly et al., 2013). Av de patienter som deltog i en studie gjord av Davison och 

Jhangri (2010) uppgav 92.2 % att de led av trötthet och 72,4% att de hade kronisk smärta. 

22% av de patienter som deltog i en annan studie uppgav att de led av kroppslig smärta 

(Sondergaard & Juul, 2010). En del patienter upplevde även kroppen som svag. De upplevde 

det som att benen inte orkade bära upp resten av kroppen (Jonasson & Gustavsson, 2017). 

Vissa patienter hade även hjälp av den kommunala hemtjänsten då de inte orkade eller 

kunde utföra dagliga uppgifter själv. I Sondergaard och Juul´s (2010) studie uppgav 33% att 

de hade städhjälp och 25% uppgav att de hade annan hjälp från den kommunala 

hemtjänsten. Att ha ett sexliv upplevdes som jobbigt på grund av torra slemhinnor, vilket var 

en biverkning av medicineringen. Detta gjorde då att samlaget gjorde ont. Kvinnliga patienter 

berättade att de gick med på att ha samlag med sin partner bara för att göra denne nöjd, trots 

att det inte fanns någon lust till detta (Lindsay et al, 2014). Manliga patienter berättade att de 

hade fått minskad sexlust, de kände även att deras fruar kanske inte tyckte att de var bra nog 

(Al Nazly et al., 2013). 

5.3.4 Själslig hälsa  

Patienter upplevde att de kunde pendla känslomässigt med att känna att de levde och att de 

inte levde, att de var beroende och ibland oberoende, att de hade restriktioner och frihet, att 

de var normala och även onormala, att de var bättre utan och bättre med, de kände sig 

utanför och tillsammans samt att de kunde uppleva förlorad självkänsla samt störd personlig 

integritet (Bruce et al., 2008; Bele et al., 2012). Sjukdomen upplevdes som negativ och 

patienter upplevde sämre psykisk hälsa med besvär som depression, ångest och sömnbesvär 

men även sämre välbefinnande (Davison & Jhangri, 2010; Clarkson & Robinson, 2010; 

Sondergaard & Juul, 2010). En studie visade att 64,4% led av depression och att 90.9% led av 

brist på välbefinnande (Davison & Jhangri, 2010). Endast 36% uppgav i en annan studie att 

de upplevde sin hälsa som tillfredsställande (Bennet et al., 2012). En studie visade att 29,7% 

led av psykiska besvär och 8,9% upplevde att deras mentala hälsa var god (Sondergaard & 

Juul, 2010). Vissa patienter kände även stress på grund av sjukdom (Madar & Bar-Tal, 

2009). Patienter berättade att de gärna ville ha barn, men var tvungna att acceptera att de 

inte kunde få biologiska barn på grund av deras kroniska njursvikt. Det beskedet var väldigt 
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svårt att acceptera och gav patienterna ett ökat själsligt lidande (Lindsay et al., 2014). De 

kände även en frustration och sorg över att inte kunna lita på den egna kroppen. Några 

patienter upptäckte att om de accepterade sin sjukdom och förändringarna i livet kunde 

deras lidande minska som då gjorde att de kunde känna hopp, bättre hälsa och 

välbefinnande. Även när de kände trygghet och lugn minskade deras lidande. Tryggheten 

påverkade hälsan positivt och patienter kände att de kunde uppleva bättre livskvalitet 

(Jonasson & Gustafsson, 2017).  

5.3.5 Betydelsen av kunskap och stöd 

Patienter kände en begränsning i sin kunskap om sjukdomen och behandlingen, vilket ledde 

till att patienter kände sig stressade (Madar & Bar-Tal, 2009). Några patienter upplevde att 

sjuksköterskan och läkaren inte brydde sig om dem, utan endast tänkte på att patienten 

behövde sin dialys (Lindsay et al., 2014). Patienter kände trygghet och lugn när 

sjuksköterskan gav dem stöd och hjälp med behandlingen, detta gjorde att de kände sig mer 

självständiga från att tidigare känt sig beroende av andra (Jonasson & Gustafsson, 2017). 

Patienter berättade hur de inspirerade andra patienter till att gå på sina dialysbehandlingar, 

att de skulle se på behandlingen som sitt andra jobb (Lindsay et al., 2014). En del patienter 

kände att det var en trevlig stund att gå på dialysbehandling då de fått vänner där, och att de 

blivit som en enda stor familj (Bruce et al., 2008). 

6 DISKUSSION 

Diskussionen innehåller resultatdiskussion, metoddiskussion och etikdiskussion. I 

metoddiskussion diskuteras val av metod och tillvägagångssätt. 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen innehåller det centrala som framkommit i analysen och det kopplas 

ihop med Erikssons, (1994; 2000; 2014) omvårdnadsteorier om hälsa och lidande, tidigare 

forskning om sjuksköterskans betydelse under vårdtiden samt lagar och styrdokument. 

Vidare diskuteras jämförelsen av artiklarnas syfte och metod. 

6.1.1 Diskussion om likheter och skillnader i artiklarnas syfte och metod 

Gemensamt för alla de kvalitativa och kvantitativa artiklar är att de på något sätt undersöker 

faktorer som påverkar, eller påverkas, av patientens upplevelse av hälsa och välbefinnande 

(Madar & Bar-Tal, 2009; Sondergaard & Juul, 2010; McQuoid, 2017; Al Nazly et al., 2013; 
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Jonasson & Gustavsson, 2017; Clarkson & Robinson, 2010; Bruce et al., 2008; Bennet et al., 

2015; Bele et al., 2012; Davison & Jhangri, 2010; Lindsay et al., 2014). Inget av syftena i de 

valda artiklarna överensstämmer med varandra, men vissa likheter kunde hittas. Som 

Eriksson (2000: 2014) skriver kan det vara svårt att beskriva hälsa, just för att det är 

individuellt och för att synen på hälsa skiljer sig mellan människor och olika kulturer. Men 

även vilka faktorer som påverkar denna syn på hälsa (Eriksson, 2000; 2014). Då detta arbete 

består av både kvalitativa och kvantitativa studier där enskilda personer och en större grupp 

jämförs, tycker författarna att det kan vara bra att flera perspektiv och vad som påverkar 

hälsa hos patienter med kronisk njursvikt blir uppmärksammat.  

De kvalitativa artiklarna använde sig av intervjuer med patienter i sina studier (McQuoid, 

2017, Al Nazly et al.,2013; Jonasson & Gustavsson, 2017; Clarkson & Robinson, 2010; Bruce 

et al., 2008; Lindsay et al., 2014). En av dessa artiklar använde sig däremot av sekundärdata, 

där de analyserade patient-intervjuer från en bok (Lindsay et al., 2014). De kvantitativa 

artiklarna använde sig alla av enkäter, där patienter självskattade sin hälsa (Madar & Bar-Tal, 

2009; Sondergaard & Juul, 2010; Bennet et al., 2015; Bele et al., 2012; Davison & Jhangri, 

2010). De kvalitativa artiklarna ger en fördjupad förståelse hos de enskilda personernas 

upplevelser och känslor, medan de kvantitativa artiklarna jämför en större grupp gällande 

vissa specifika frågor. Detta ger en ökad förståelse för det valda problemområdet (Friberg, 

2012). Deltagarna i intervjuerna får däremot en större chans att utveckla sina tankegångar 

och känslor då de talar med en person, till skillnad från de personer som deltar i en 

enkätundersökning där det finns enbart redan givna svar.  

Tre av studierna genomfördes i Australien (McQuoid, 2017; Bennet et al., 2015; Lindsay et 

al., 2014), och två av studierna genomfördes i Kanada (Davison & Jhangri, 2010; Bruce et al., 

2008). Resterande studier genomfördes i Sverige (Jonasson & Gustavsson, 2017), Israel 

(Madar & Bar-Tal, 2009), Jordanien (Al Nazly et a., 2013), USA (Clarkson & Robinson, 

2010), Indien (Bele et al., 2012) och Danmark (Sondergaard & Juul, 2010). Fördelen med att 

använda studier från olika länder är att arbetet får en större helhetssyn gällande sitt syfte. En 

nackdel är att det kan finnas kulturella skillnader gällande synen på hälsa som gör att 

patienter med kronisk njursvikt upplever hälsa på olika sätt.   

6.1.2 Diskussion om likheter och skillnader gällande artiklarnas resultat 

Resultatet visar att patienter i flera av studierna upplevde deras sjukdom som en stor börda, 

att den påverkade hela familjen och innebar stora förändringar i livet som patienterna inte 

såg positivt på. En del patienter upplevde även sig själva som en börda (Lindsay, MacGregor 

& Fry, 2014; Jonasson & Gustafsson, 2017; Bruce et al., 2008; Clarkson & Robinson, 2010; Al 

Nazly et al., 2013; Jonasson & Gustavsson, 2017; Bele et al., 2012; McQuoid, 2017; Blomqvist 

et al., 2010). Eriksson (2014) pratar om att hälsa och lidande går hand i hand med varandra 

och att hälsan är väldigt individuell, i resultatet har dock många liknande upplevelser och 

känslor fångats hos dessa patienter. Då hälsa och lidande ständigt är närvarande i livet hos 

patienter, kan de beroende på situation upplevas genom olika grader av hälsa och lidande 

(Eriksson, 1994). Upplevelsen av hälsa är något som är individuellt och kan vara svår att 

mäta då patienter kan ha svårt att uttrycka sina känslor, eller om inte de vill berätta hur de 



21 

upplever situationen. De patienter som är med i studierna upplevde känslor och upplevelser 

som liknade varandra, medan andra inte gjorde det. En del patienter var mer positiva till sin 

sjukdom och situation, medan andra var mer negativa.  

Resultatet visade att en del patienter upplevde att sjuksköterskor och läkare inte hade tid 

med dem (Lindsay et al., 2014). Resultatet visade även att säkra och patienter kände sig 

begränsade i sin kunskap om sjukdom och behandling vilket gjorde dem ostressade (Madar & 

Bar-tal, 2009). Tidigare forskning visar att detta kan bero på att sjuksköterskor oroar sig över 

att patienter ska drabbas av biverkningar om patienter utför behandlingen själv, och att de 

har ansvar över dessa patienter (Matthews & Trenoweth, 2015). Detta kan då vara en 

bidragande orsak till att patienter kan känna osäkerhet och stress med behandlingarna. 

Tidigare resultat visar att en del patienter inte förstår sambandet mellan symtom och 

sjukdom, de tror till exempel att trötthet beror på deras ålder eller att de är lata när det i 

själva verket är ett vanligt symtom på kronisk njursvikt (Blomqvist et al. 2010; Ericson & 

Ericson, 2012). Genom att sjuksköterskor är väl insatta i behandlingsplanen för deras 

patienter, samt är införstådda i vad sjukdomen innebär kan upplevelsen hos dessa förbättras 

av vården (Broscious och Castagnola, 2006; Matthews & Trenoweth, 2015). I svensk 

sjuksköterskeförenings värdegrund för omvårdnad (2017), skriver de att sjuksköterskor ska 

försöka göra sitt bästa för att bevara hälsan hos patienter samt förbättra den. Så att patienter 

förhoppningsvis på sikt kan uppleva bättre hälsa. Resultatet visade att en del patienter 

upplevde att sjuksköterskor fick dem att känna sig som en i familjen, behandlingstillfällena 

upplevdes som en trevlig stund (Bruce et al., 2008). Dessa stunder gjorde att patienter kunde 

uppleva trygghet och lugn, vilket även Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS: 2017:30) kap: 

5 § 1 skriver att patienter ska tillgodoses trygghet i vård och behandling. Att då aktivt lyssna 

till det patienter säger, kan sjuksköterskor fånga upp hur patienten egentligen mår, även om 

patienten inte säger det i ord (Blomqvist et al., 2010). Detta kan jämföras med Eriksson 

(2014) som menar att alla handlingar och aktiviteter i patientens vård ska främja hälsan. I 

Hälso- och sjukvårdslagen [HLS] (SFS: 2017:30) kap: 3 § 2 står det att sjuksköterskor ska 

arbeta för att förebygga ohälsa.  

Resultatet visade att hemodialyspatienter hade svårare att uppleva själslig hälsa då de var 

mycket begränsade i vardagslivet som gjorde att de upplevde mindre frihet (Clarkson & 

Robinson, 2009). Detta kan kopplas till Eriksson (1994) som menar att lidande är förenligt 

med hälsa. Hälsa och lidande är tillsammans närvarande i livet med beroende på patientens 

aktuella situation kan olika nivåer upplevas av hälsa och lidande. Att ha ett lidande innebär 

att patienter är främmande för sig själva där de flyr eller bortförklarar sitt lidande, de är då 

främmande för sina behov och begär. Genom att försonas med sitt lidande kan dessa 

patienter finna mening med livet Eriksson (1994). Peritonealdialys patienterna upplevde 

större frihetskänsla då de kunde genomgå sin dialys på olika ställen, de behövde inte åka till 

en dialysmottagning för att få sin behandling utförd som hemodialyspatienterna var tvungna 

att göra (Bruce et al., 2008). Patienter som genomgick peritonealdialys upplevdes att de 

kommit längre i sin kamp med lidande än de patienter som genomgick hemodialys. Genom 

att försonas i lidandet kan patienter, tillsammans med det onda, finna ett nytt liv och uppleva 

en befrielse och mening i att varda (Eriksson, 1994). Genom att uppleva större frihet och 

mindre begränsningar kan detta på hälsans vardande-nivå innebära att man inte längre 
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känner sig främmande för lidandet, vilket stärker ens känsla av att känna sig hel till kropp, 

själ och ande. För att uppnå detta behöver man uppleva en inre balans och hitta de värden 

som ger liv och utveckling (Eriksson, 1994). Trots att patienter hade en kronisk sjukdom 

kunde de ibland uppleva att de hade en god hälsa. En del patienter berättade att de efter 

dialysbehandling kände sig bättre eller friskare inombords och då kunde de uppleva bättre 

hälsa (Bruce et al., 2008; Clarkson & Robinson, 2010). Som Eriksson (2000, 2014) skriver 

visar detta att hälsa och lidande kan finnas samtidigt, och att det speglar människans aktuella 

situation.  

6.2 Metoddiskussion 

Allmän litteraturstudie enligt Friberg (2012) valdes till syftet att beskriva hälsa hos kroniskt 

njursjuka patienter. För att få fram enskilda personers beskrivning av hälsa söktes kvalitativa 

artiklar fram, och för att undersöka hälsa i en större grupp patienter söktes även kvantitativa 

artiklar fram för att få en översikt över befintlig forskning.  

6.2.1 Trovärdighet  

Samtliga artiklar var skrivna på engelska, och då detta inte är modersmålet för någon av 

författarna så kan viss information blivit felöversatt vilket sänker trovärdigheten. Fördelen 

med att vara två författare är att en diskussion har kunnat föras mellan dessa två för att få 

fram en trolig översättning och minimera risken för feltolkning, detta är något som stärker 

trovärdigheten i arbetet. Artiklarna är lästa flera gånger för att inte missa relevant 

information. Enligt Polit och Beck (2012) ska resultaten som hittas i arbetet avspegla 

sanningen och resultaten ska vara av hög kvalitet, vilket är något som författarna till detta 

arbetet har försökt att eftersträva. För att ytterligare stärka trovärdigheten söktes det efter 

både kvalitativa och kvantitativa artiklar i två databaser, Cinahl Plus och PubMed. De flesta 

artiklarna hittades i Cinahl Plus trots att samma sökord användes i PubMed. Några av 

artiklarna kunde hittas i båda databaser. Enligt Polit och Beck (2012) syftar tillförlitlighet på 

hur väl det insamlade datamaterialet är anpassad till studiens syfte, samt hur 

analysprocessen gått till. Författarna anser att användning av olika sökord var anpassad till 

arbetets syfte samt användning av två vårdvetenskapliga databaser ökade arbetets 

tillförlitlighet. Författarna har använts sig av en allmän litteraturöversikt enligt Friberg 

(2012) vilket innebär att författarna använder sig av både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

för att belysa arbetet ur olika perspektiv. Resultaten från de kvantitativa artiklarna redovisas 

i form av olika statistik och resultaten från de kvalitativa artiklarna redovisas i form av 

patientens upplevelser (Friberg, 2012). Författarna anser att det till detta arbete var en fördel 

att använda sig av både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Detta gör att den djupare 

innebörden av hälsa i de kvalitativa artiklarnas intervjuer kan bekräftas av de kvantitativa 

artiklarnas enkäter. Det upplevdes som svårt att ranka kvalitetsgranskningen av artiklarna då 

det inte gick att läsa sig till vad som kvalificerades som lågt, mellan eller högt. Om artikeln 

inte kunde svara på två av frågorna, rankas den då som hög? Eller är det innehållet i frågorna 

som avgör om artikeln rankas som hög? Om artikeln endast kunde svara på två av 
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kvalitetsfrågorna rankas det som låg kvalité på artikeln? Något däremellan borde då vara 

medel, om hälften av frågorna är besvarade. Att avgöra poängsättningen upplevdes som svår 

då inte Friberg (2012) förklarar hur detta ska gå till. Kvalitetsgranskningen till detta arbete 

gjordes genom att om artiklarna kunde besvara frågorna fick de en poäng per fråga, som max 

14 poäng till de kvalitativa och max 13 poäng till de kvantitativa. Om en artikel fick 11 poäng 

av 14 ansågs det vara hög kvalitet, om artikeln fick mellan 7–11 poäng var det medel kvalitet, 

om poängen var mellan 1–6 ansågs artikeln vara av låg kvalitet. 7 av 11 artiklar bedömdes 

vara av hög kvalitet, och 4 bedömdes vara av medel kvalitet. Då det är författarna själva som 

avgjort vad som anses vara hög, medel respektive låg kvalitet, så är detta något som kan 

påverka trovärdigheten i detta arbete.  

6.2.2 Giltighet 

Enligt Polit och Beck (2012) ska giltigheten hänvisa till bevis som är välgrundade och 

konsekventa. Giltigheten är ett viktigt kriterium för att mäta om man verkligen har undersökt 

det som skulle undersökas. Detta visar sig genom att författarna strävar efter att skapa 

förtroende för sanningen i data och tolkningarna av dem (Polit & Beck, 2012). Giltigheten i 

detta arbete kan ha blivit påverkad av att författarna har misstolkat eller felöversatt den 

engelska texten till svenska. Då syftet till arbetet var att beskriva hälsa hos kronisk njursjuka 

patienter skulle författarna velat genomföra en empirisk studie. En empirisk studie är en 

intervjustudie då forskarna intervjuar patienter eller vårdpersonal och får fram den enskilde 

patientens upplevelse av hälsa. Författarna ansåg till en början att giltigheten skulle kunnat 

stärkts ytterligare med den empiriska metoden. Författarna insåg dock att denna studien 

skulle tagit mycket längre tid och på grund av tidsbristen valde författarna Fribergs (2012) 

allmänna litteraturöversikt. Författarna är nöjda med valet av metod då de kvantitativa 

artiklarna belyser den stora gruppens upplevelse och de kvalitativa artiklarna belyser de 

enskilde patienters beskrivning om sin hälsa. Kombinationen av kvalitativa och kvantitativa 

artiklar bidrog till en omfattande analys samt ett mycket lärorikt resultat.  

6.2.3 Överförbarhet 

Då det handlar om upplevelsen av hälsa kan det skilja sig mellan människor och mellan olika 

kulturer. De artiklar som inkluderats i detta arbete kommer från olika länder med olika 

kulturer: Sverige, USA, Danmark, Indien, Kanada, Jordanien, Israel och Australien. Detta är 

något som Eriksson (2012) påpekar, att hälsan är individuell och att man är sitt eget mått 

gällande hälsa, men även att synen om hälsa är olika mellan kultur och kultur. Detta är något 

som kan ha påverkat resultatet men även stärkt överförbarheten då en patient i Sverige kan 

uppleva och ha en annan syn på hälsa än en patient i Indien. Överförbarhet innebär att 

resultatet från arbetet ska kunna appliceras eller tillämpas hos andra grupper än de som 

deltog i studien (Polit & Beck, 2012).  
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6.3 Etikdiskussion 

Under arbetets gång har inga etiska problem uppstått. Författarna har använt sig av artiklar 

som genomgått referee-granskning samt genomgått Peer review. En referee-granskning 

innebär att forskarna inom det valda området har redovisat god forskning samt att de har 

redovisat det på ett korrekt sätt (CODEX, 2017; Segesten, 2012). Peer review innebär att 

artiklarna blivit granskade och bedömda av en sakkunnig person inom artiklarnas 

forskningsområde (Polit & Beck, 2012). Författarna har granskat artiklarna för att säkerställa 

att de blivit etiskt godkända. Deltagarna i artiklarna har gett sitt medgivande till att 

medverka i studierna och de har kunnat avsluta sin medverkan under studiens gång.  

Att förfalska eller stjäla vetenskapliga data och resultat ses som oredlighet inom forskning 

(CODEX, 2017). Författarna till detta arbete har försökt att tolka texten så korrekt som 

möjligt för att undvika misstolkning av resultat. Till hjälp har patienterna använt sig av 

engelsk-svenskt lexikon. Det finns dock risk för misstolkning då engelska inte är 

modersmålet för någon av författarna. Under arbetets gång har artiklarna blivit granskade 

och bearbetade för att säkerställa att de var av god kvalitet och lästa upprepade gånger samt 

har diskussioner förts mellan författarna för att inte gå miste om viktig information (Polit & 

Beck, 2012). Författarna till detta arbete har inte låtit sina egna åsikter styra resultaten 

(CODEX, 2017). Författarna har varit källkritiska och haft de etiska riktlinjerna för 

sjuksköterskornas profession i åtanke, författarna har även bidragit med kunskap till vården 

av kronisk njursjuka patienter för att patienterna ska få så god omvårdnad som möjligt. 

Vilket ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014) säger att sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter har ett huvudansvar för att utarbeta och tillämpa godtagbara etiska 

riktlinjer inom omvårdnad och forskning som stöd för evidensbaserad omvårdnad.  

7 SLUTSATSER 

Författarna till detta arbete har under analysen av vetenskapliga artiklar hittat flera viktiga 

fynd som kan påverka känslan av hälsa hos patienter. I flera av studierna kände patienter att 

sjukdomen var en stor börda som innebar stora negativa förändringar i livet. Flera patienter 

var inte redo för den livsstilsförändring som sjukdomen krävde. De upplevde att hälsan 

försämrades av alla symptom som sjukdomen förde med sig och av dialysbehandlingen de 

var tvungna att genomgå. Patienter tyckte att dialysbehandlingarna var mycket tidskrävande 

samt att det tog upp den största delen av deras vardagsliv. Patienter fick ett ökat lidande 

själsligt och kroppsligt. De patienter som genomgick hemodialys fick ett mer ökat lidande i 

livet än de patienter som genomgick peritonealdialys. Flera patienter kände osäkerhet och 

stress gällande sin sjukdom och behandling. Några patienter upplevde att sjuksköterskor inte 

såg dem utan bara såg deras sjukdom och behandling.  
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8 FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING  

Genom individanpassad vård och utbildning tror författarna att detta skulle ge ökad trygghet 

och välbefinnande som leder till bättre hälsa hos patienter med kronisk njursvikt. Ökad 

kunskap om vilka faktorer som påverkar hälsan hos dessa patienter skulle kunna underlätta 

det evidensbaserade arbetet för sjuksköterskor. Forskning om vad sjuksköterskor kan göra i 

vårdandet av kroniskt njursjuka patienter för att öka tryggheten samt självkänslan hos dem 

skulle kunna bidra till upplevelse av bättre hälsa hos dessa patienter.  

 

  



26 

REFERENSLISTA 

Al Nazly, E., Ahmad, M., Musil, C., & Nabolsi, M. (2013). Hemodialysis stressors and coping 

strategies among jordanian patients on hemodialysis: A qualitiative study. 

Nephrology Nursing Journal, 40(4), 321-327. 

Arman, M. (2012). Lidande. i L. Wiklund Gustin, & I. Bergbom, Vårdvetenskapliga begrepp i 

teori och praktik (1:7 uppl., ss. 185-198). Lund: Författarna och Studentlitteratur. 

Bele, S., Bodhare, T. N., Mudgalkar, N., Saraf, A., & Valsangkar, S. (2012). Health-related 

quality of life and existential concerns among patients with end-stage renal disease. 

Indian Journal of Palliative Care, 18(2), 103-108. 

doi:http://dx.doi.org.ep.bib.mdh.se/10.4103/0973-1075.100824 

Bennet, P. N., Weinberg, M. K., Bridgman, T., & Cummins, R. A. (den 3 26 2015). The 

happiness and subjective wellbeing of people on haemodialysis. Journal of Renal 

Care, 41(3), 156-161. doi:10.1111/jorc.12116 

Blomqvist, K., Theander, E., Mowide, I., & Larsson, V. (December 2010). What happens 

when you involve patients as experts? a participatory action research project at a 

renal failure unit. (S. Thorne, Red.) Nursing Inquiry, 17(4), 317-323. 

doi:10.1111/j.1440-1800.2010.00513.x 

Bruce, A., Molzahn, A. E., & Shields, L. (Januari-Februari 2008). Learning from stories of 

people with chronic kidney disease. Nephrology Nursing Journal, 35(1), 13-20. 

Clarkson, K. A., & Robinson, K. (2010). Life on dialysis- a lived experience. Nephrology 

Nursing Journal, 37(1), 29-35. 

CODEX (2017). Regler och riktlinjer för forskning. Hämtat från 

http://www.codex.vr.se/index.shtml den 12 12 2017 

Davison, S. N., & Jhangri, G. S. (2010). Impact of pain and symptom burden on the health-

related quality of life. Journal of Pain and Symptom Manageme, 39(3), 477-486. 

doi:10.1016/j.jpainsymman.2009.08.008 

Deaver, K. (2010). CNE: Continuing Nursing Education. Preventing infections in 

hemodialysis fistula and graft vascular accesses. Nephrology Nursing Journal, 37(5), 

503-506. 



27 

Donald, M., McBrien, K., Jackson, W., Manns, B. J., Tonelli, M., King-Shier, K., & 

Hemmelgarn, B. R. (2016). Development and implementation of an online clinical 

pathway for adult chronic kidney disease in primary care: a mixed methods study. 

BMC Medical Informatics and Decision Making, 109(16), 1-11. 

doi:http://dx.doi.org.ep.bib.mdh.se/10.1186/s12911-016-0350-z 

Dos Santos Pereira, Da Silva Fernandes, N., Silva Fernandes, N., Rossi dos Santos 

Grincenkov, F., Pires de Melo, N., & Abrita, R. (2017). Beyond quality of life: a cross 

sectional study on the mental health of patients with chronic kidney disease 

undergoing dialysis and their caregivers. Health and Quality of Life Outcomes, 

74(15), 1-10. doi:http://dx.doi.org.ep.bib.mdh.se/10.1186/s12955-017-0646-4 

Ekebergh, M. (2012). Tillämpning av vårdvetenskapliga begrepp i vårdande. i L. Wiklund 

Gustin, & I. Bergbom, Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (1:7 uppl., ss. 

487-502). Lund: Författarna och Studentlitteratur. 

Ericson, E., & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar (4:6 uppl.). Lund: Författare & 

Studentlitteratur. 

Eriksson, K. (1994). Den lidande människan (2 uppl.). Stockholm: Liber AB. 

Eriksson, K. (2000). Hälsans idé (2:5 uppl.). Stockholm: Liber AB. 

Eriksson, K. (2014). Vårdprocessen (5 uppl.). Stockholm: Liber AB. 

Firanek, C. A., Garza, S., Gellens, M. E., Lattrel, K., Mancini, A., Robar, A., & Sloand, J. A. 

(2016). Contrasting perceptions of home dialysis therapies among in-center and home 

dialysis staff. Nephrology Nursing Journal, 43(3), 195-205. 

Friberg, F. (2012). Dags för uppsats (2 uppl.). (F. Friberg, Red.) Lund: Författarna och 

studentlitteratur. 

Hedelin, B., Jormfeldt, H., & Svedberg, P. (2014). Hälsobegreppet- synen på hälsa och 

sjuklighet. i F. Friberg, & J. Öhlen, Omvårdnadens grunder- perspektiv och 

förhållningssätt (2 uppl., ss. 361-386). Lund: Författarna och Studentlitteratur. 

Hopkins, D. J., Kott, M., Pirozzi, J., Deppoliti, D., Pond , M., Randolph, C., & Cote-Arsenault, 

D. (2011). End-of-life issues and the patient with renal disease: an evidence-based 

practice projec. Nephrology Nursing Journal, 38(1), 79-83. 



28 

Jakobsson, E., Andersson, M., & Öhlen, J. (2014). Livets slutskede. i F. Friberg , & J. Öhlen, 

Omvårdnadens grunder- Perspektiv och förhållningssätt (2:2 uppl., ss. 179-212). 

Lund: Författarna och Studentlitteratur. 

Jonasson, K., & Gustavsson, L.-K. (2017). You live as much as you have time to: the 

experience of patients living with hemodialysis. Nephrology Nursing Journal, 44(1), 

35-41. 

Kaptein, A., van Dijk, S., Broadbent, E., Falzon, L., Thong, M., & Dekker, F. (2009). 

Behavioural research in patients with end-stage renal disease: A review and research 

agenda. Patient education & counseling , 81(1), 23-29. 

doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.pec.2009.10.031 

Lindberg, M., Wikström, B., & Lindberg, P. (2010). Subgroups of haemodialysis patients in 

relation to fluid intake restrictions: a cluster analytical approach . Journal of Clinical 

Nursing, 19(21-22), 2997-3005. doi:10.1111/j.1365-2702.2010.03372.x 

Lindsay, H., MacGregor, C., & Fry, M. (2014). The experience of living with chronic illness for 

the haemodialysis patient: An interpretative phenomenological analysis. Health 

Sociology Review, 23(3), 232-241. 

Lindwall, L. (2012). Kroppen. i L. Wiklund Gustin, & I. Bergbom, Vårdvetenskapliga 

begrepp i teori och praktik (ss. 129-142). Lund: Författarna och Studentlitteratur. 

Madar, H., & Bar-Tal, Y. (den 1 Juni 2009). The experience of uncertainty among patients 

having peritoneal dialysis. Journal of Advanced Nursing, 65(8), 1664–1669. 

doi:10.1111/j.1365-2648.2009.05013.x 

Matthews, T., & Trenoweth, S. (2015). Nurses' perceptions of self-management in renal care. 

British Journal of Nursing, 24(19), 956–961. 

doi:http://dx.doi.org/10.12968/bjon.2015.24.19.956 

McQuoid, J. (2017). Finding joy in poor health: The leisure-scapes of chronic illness. Social 

Science & Medicine, 183, 88-96. 

doi:http://dx.doi.org.ep.bib.mdh.se/10.1016/j.socscimed.2017.04.044 

Nygårdh, A., Malm, D., Wikby , K., & Ahlström, G. (2011). The experience of empowerment in 

the patient-staff encounter; thte patient´s perspective. (D. Jackson, Red.) Journal of 

clinical nursing, 21(5-6), 897–904. doi:10.1111/j.1365-2702.2011.03901.x 



29 

Polit, D. F., & Beck, C. (2012). Nursing Research: Genersting and assesing evidence for 

nursing practice (9 uppl.). (H. Surrena, Red.) Philadelphia, USA: Lippincott Williams 

& Wilkins. 

Rehnsfeldt, A. (2012). Ömsesidighet och gemenskap i vårdandet. i L. Wiklund Gustin, & I. 

Bergbom (Red.), Vårdevetenskapliga begrepp (ss. 407-418). Författarna och 

studentlitteratur. 

Råholm, M.-B. (2012). Andlighet och vårdande. i L. Wiklund Gustin, & L. Bergbom, 

Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (1:7 uppl., ss. 171-184). Lund: 

Författarna och Studentlitteratur. 

SAOB. (2011). Svenska Akademiens ordbok. Hämtat från Svenska Akademiens ordbok: 

https://www.saob.se/artikel/?seek=upplevelse&pz=1#U_U517_37750 den 13 10 2017 

Segesten, K. (2012). Användbara texter. i F. Friberg, & F. Friberg (Red.), Dags för uppsats 

(2:2 uppl., ss. 47-56). Lund: Författarna och Studentlitteratur. 

SFS 2017:30. (u.d.). Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Riksdagen. Hämtat från Hälso- 

och sjukvårdslagen: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30 

Silva, L. F., Lopes , G. B., Cunha, T. O., Protàsio, B. M., Pisoni, R. L., James, S. A., & Lopes, A. 

A. (u.d.). Coping with fluid restriction and the quality of life in hemodialysis patients 

with very low or no daily urine output. The International Journal of Artificial 

Organs, 36(7), 427-502. doi:http://dx.doi.org.ep.bib.mdh.se/10.5301/ijao.5000329 

Sondergaard, H., & Juul, S. (December 2010). Self-rated health and functioning in patients 

with chronic renal disease. Danish Medical Journal, 57(12). 

Svensk sjuksköterskeförening. (2014). ICN´s etiska kod för sjuksköterskor. Hämtat från 

ICN´s etiska kod för sjuksköterskor: https://www.swenurse.se/globalassets/01-

svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf den 13 10 2017 

Willman, A. (2014). Hälsa och välbefinnande. i A.-K. Edberg, & H. Wijk, Omvårdnadens 

grunder- Hälsa och ohälsa (2 uppl., ss. 37-52). Lund: Författarna och 

studentlitteratur. 



1 

BILAGA A; SÖKMATRIS 

Databas Sökord Antal träffar Valda artiklar 

PubMed Self-rated health cronic renal disease 30 Artikel 1: The experience of 
uncertainty among patients having 
peritoneal dialysis                         
Artikel 2: Self-rated health and 
functioning in patients with chronic 
renal disease 

Cinahl Plus Health AND patient AND experience 
AND kidney failure 

33 Impact of pain and symptom burden 
on the health-related quality of life 
of hemodialysis patients 

Cinahl Plus Health experience renal failure 32 You live as much as you have time to 

Cinahl Plus  Kidney AND failure AND wellbeing 
AND treatment 

5 Health-related quality of life and 
existenial concerns among patients 
with end-stage renal disease 

Cinahl Plus Chronic kidney failure health 
wellbeing 

3 Artikel 1: Finding joy in poor health: 
The leisure-scapes of chronic illnes 
Artikel 2: Life on dialysis: a lived 
experienced 

Cinahl Plus Chronic kidney disease patients 
experiences 

22 Artikel 1: Learning from stories of 
people with chronic kidney disease 
Artikel 2: Hemodialysis stressors and 
coping strategies among jordanian 
patients on hemodialysis: a 
qualitative study. 

PubMed Renal disease AND wellbeing 43 The happiness and subjective well-
being of people on hemodialysis 

Cinahl  Chronic kidney disease AND nurses 
experience 

17 The experience of living with chronic 
illness for the haemodialysis patient; 
An interpretative phenomenological 
analysis 



1 

BILAGA B; ARTIKELMATRIS 

 

 Artikel Perspektiv  Syfte Metod Resultat Kvalitetsgranskning 

 

1 ”The experience  
of uncertaintly 
among patients 
having peritoneal  
dialysis” 

Madar, H. & Bar-
Tal, Y. 

Journal of 
Advanced Nursing  

2009 

Patient Att undersöka 
faktorer som 
som kan påverka 
nivån av 
osäkerhet och 
stress hos 
patienter med 
PD. 

Kvantitativ. Enkät. 
Design: 
Korrelationstudie 
med enkät i fem 
delar; den 
subjektiva 
upplevelsen av 
hälsa, osäkerhet, 
patientens upp- 
fattning av vård- 
personal, 
patientens till-
fredsställelse. 71 
patienter deltog.  

Den självskattade 
hälsan och 
utbildningsnivå 
bidrog till att 
förklara 
patienternas 
osäkerhet och 
stress. Detta 
påverkade deras 
förmåga att 
bearbeta 
information. 

Medel kvalitet 

2 ”Self-rated health 
and functioning in 
patients with 
chronic kidney 
disease” 

Sondergaard, H & 
Juul, S 

Danish Medical 
Journal 

2010 

Patient Att undersöka 
självbedömd 
hälsa och 
funktion hos 
patienter med 
kronisk 
njursjukdom vid 
predialys eller 
hemodialys- 
behandling 

Kvantitativ. Enkät 
och data från 
sjukhusregister. 
De använde sig 
även av 
laboratorie-
register och det 
danska patient 
registret. Design: 
Tvärsnittsstudie. 
227 patienter 
deltog.  

 

Att patienter med 
långt gående 
kronisk 
njursjukdom 
upplevde sämre 
hälsa och funktion 
än resten av 
befolkningen. 

Hög kvalitet 



2 

3 ”Impact of pain 
and 
symptomburden 
on the health-
related quality of 
life of 
hemodialysis 
patients” 

Davison, SN. & 
Jhangri, GS. 

Journal of pain 
and symptom 
management  

2010 

Patient Att undersöka 
sambandet 
mellan symtom 
och 
hälsorelaterad 
livskvalitet 

Kvantitativ. Enkät. 
Design: 
Korrelationsstudie. 
Symtombördan 
bedömdes med 
Edmonton 
Symptom 
Assessment 
System (mESAS) 
och den hälso-
relaterade livs-
kvaliteten med 
Kidney dialysis 
quality of life 
Short Form 
(KDQoL-SF). 591 
patienter deltog. 

Symtombördan 
visade sig har en 
enorm negativ 
inverkan på alla 
aspekter av 
hemodialys- 
patienters 
hälsorelaterade 
livskvalitet.  

Medel kvalitet 

4 ”You live as much 
as you have time 
to- The 
experience of 
patients living 
with 
hemodialysis” 

Jonasson, K & 
Gustavsson, L-K. 

Nephrology 
nursing Journal 

2017 

Patient Att beskriva 
förändringar i 
livet hos 
patienter med 
kronisk njursvikt 
som genomgår 
hemodialys 

Kvalitativ. Intervju. 
Design: 
Beskrivande 
tillvägagångssätt 
med en kvalitativ 
innehållsanalys 
baserad på 
djupgående 
intervjuer. 9 
patienter deltog.  

Livet i hemodialys 
upplevdes som en 
övergång från frihet 
till fångenskap, 
anpassning till det 
nya livet och det 
nya livet som rör sig 
mot försoning. 

Hög kvalitet 

5 ”Health-related 
quality of life and 
existential 
concerns among 
patients with end 
stage renal 
disease” 

Bele, S., Bodhare, 
T., Mudgalkar, N., 
Saraf, A & 
Valsangar, S. 

Indian Journal of 
Palliativ care 

2012 

Patient Att beskriva de 
olika 
dimensionerna 
av 
hälsorelaterad 
livskvalitet och 
existentiell oro. 
Samt utforska 
sambandet 
mellan dessa hos 
patienter med 
ESRD (End stage 
renal disease). 

Kvantiativ. Enkät. 
Design:  En 
beskrivande 
tvärsnittsstudie 
med 
semistrukturerad 
frågeformulär för 
att bedöma de 
socio-
demografiska 
egenskaperna och 
existentiella 
problem. 54 
patienter deltog.  

Hälsorelaterad 
livskvalitet visade 
sig vara nedsatt på 
alla domäner i 
enkäten. 
Existentiella 
bekymmer visade 
sig ha en stor 
påverkan på 
hälsorelaterad 
livskvalitet.  

Medel kvalitet 



3 

6 ”Finding joy in 
poor health- the 
leisure-scapes of 
chronic illness" 

McQuoid, J 

Social science & 
medicine 

2017 

Patient Att undersöka 
fritidsaktiviteters 
påverkan på 
välbefinnandet 
hos patienter 
med kronisk 
njursvikt 

Kvalitativ. Intervju. 
Design: 
Fenomenologisk 
fallstudie. Semi- 
strukturerad 
intervju, och   
analys av dagbok 
förd av deltagarna.  
26 patienter 
deltog.  

Fritidsaktiviteter 
visade sig ge 
deltagarna medel 
att hantera sin 
sjukdom, de fick en 
känsla av kontroll, 
de fick en alternativ 
upplevelse av sin 
kropp till den ”sjuka 
kroppen”.  

Hög kvalitet 

7 ”Life on dialysis-a 
lived experience” 

Clarkson, KA & 
Robinson, K. 

Nephrology 
nursing Journal 

2010 

Patient Att undersöka 
den levda 
upplevelsen hos 
patienter med 
ESRD för att se 
om de har 
tillräckligt med 
kunskap om 
sjukdomen för 
att kunna 
undvika 
komplikationer 
som sjukdomen 
ger 

Kvalitativ. Intervju. 
Design: Öppna 
frågor, med fem 
frågor för att få 
insikt i patientens 
uppfattning av 
dialys. 10 
patienter deltog.  

Tre områden 
uppstod som 
beskrev bekymmer i 
deltagarnas liv: 
livsförändringar, 
hantering av 
sjukdom samt hur 
de skulle styra sin 
hälsa.  

Hög kvalitet 

8 ”Learning from 
stories of people 
with chronic 
kidney disease"  

Molzahn, AE., 
Bruce. A & 
Sheilds, L. 

Nephrology 
Nursing Journal 

2008 

 

Patient Att undersöka 
kroniskt 
njursjuka 
människors 
upplevelse av 
begränsningar 
och 
behandlingar.  

Kvalitativ. Design: 
Konstruktivistisk 
perspektiv med 
narrativ 
undersökning av 
sekundärdata. 
Deltagarna var de 
som gav en 
historia till boken: 
Heroes: 100 
Stories of Living 
with Kidney Failure 

Historierna 
beskriver ett antal 
begränsade 
utrymmen, 
inklusive levande / 
inte levande, 
oberoende / 
beroende, 
restriktioner / 
frihet, normal / inte 
normal, sämre av / 
bättre och ensam / 
ansluten. 

Hög kvalitet 



4 

9 ”Hemodialysis 
stressors and 
coping strategies 
among jordanian 
patients on 
hemodialysis: a 
qualitative study" 

Al Nazly, E., 
Ahmad, M., Musil, 
C. & Nabolsi, Ma. 

Nephrology 
Nursing Journal 

2013 

Patient Att undersöka 
levda 
erfarenheter av 
jordanska 
patienter med 
kronisk njursvikt 
som behandlas 
med 
hemodialys.  

Kvalitativ. Intervju. 
Design: 
Beskrivande 
fenomenologi för 
att svara på 
forsknings frågor 
genom en 
vetenskaplig 
beskrivning om 
upplevelser av 
erfarenheter. 9 
patienter deltog.  

Både fysiologiska 
och psykosociala 
stressfaktorer 
hittades. De mest 
relevanta teman 
inkluderade 
livsstilsförändringar, 
ändring av roller, tid 
som använts vid 
hemodialys, 
återerövring av det 
sociala livet och 
lidande från 
fysiologiska 
symtom. 

Medel kvalitet 

10 ”The happiness 
and subjective 
well-being of 
people on 
hemodialysis” 

Bennet, PN., 
Weinberg, MK., 
Bridgman, P & 
Cummins, RA. 

Journal of renal 
care 

2015 

Patient Att mäta det 
subjektiva 
välbefinnandet 
hos människor 
med kronisk 
njursjukdom 
som genomgår 
hemodialys. 

Kvantitativ. Enkät. 
Design: 
Tvärsnittsstudie 
som mäter det 
subjektiva 
välståndet hos en 
hemodialys kohort 
jämfört med en 
icke-dialys 
åldersmatchad 
kohort. 172 
patienter 
jämfördes mot 
200 friska 
personer.  

Studien visade 
ingen skillnad 
gällande 
upplevelsen av 
hälsa. 
Levnadsstandard 
och tillfredställelse 
med livet och sin 
prestation visades 
ha mer påverkan på 
det subjektiva 
välbefinnandet 
jämfört med hälso- 
tillfredställelse. 

Medel kvalitet 

11 ”The experience 
of living with 
chronic illness for 
the haemodialysis 
patient; An 
interpretative 
phenomenological 
analysis” 

Lindsay, H., 
MacGregor, C., 
Fry, M. 

Health Sociology 
report 

2014 

Patient Att undersöka 
livserfarenheter 
av att leva med 
kronisk sjukdom; 
erfarenheter 
från hemodialys- 
patienters 
perspektiv. 

Kvalitativ. Intervju 
Design: 
Fenomenologisk.  
Semistrukturerade 
intervjuer, 
kompletterades 
med 
frågeformulär. 7 
patienter deltog.  

De kom fram till att 
hemodialys 
patienter är mycket 
drabbade av 
begränsningar, 
kroppsliga 
förändringar samt 
själsligt lidande.  

Hög kvalitet 
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BILAGA C: KVALITETSGRANSKNING 

 

Frågor vid granskning av kvalitativa studier (Friberg, 2012). 

• "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 analyserats?" 

• "Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?" 

• "Vad visar resultatet?" 

• "Hur har författarna tolkat studiens 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, till exempel vårdvetenskapliga antaganden?" 

Frågor vid granskning av kvantitativa studier (Friberg, 2012). 

• "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 har urvalet gjorts (till exempel antal personer, ålder, inklusions- respektive 

exklusionskriterier)?" 

• "Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata?" 

• "Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur?" 

• "Vad visar resultatet?" 

• "Vilka argument förs fram?" 

• "Förs det några etiska resonemang?" 

• "Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, till exempel vad gäller 

generaliserbarhet?" 

• "Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel omvårdnadsvetenskapliga 

antaganden?"  
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