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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Att leva med vätskerestriktion vid njursvikt innebär stora utmaningar för 

patienter. Anhöriga och sjuksköterskor upplever att patienter har svårt att följa 

restriktionerna på grund av exempelvis en negativ inställning och en svårighet att hantera 

olika känslor som kan uppkomma. Problem: Sjuksköterskor upplever maktlöshet när 

patienter inte följer ordinerade vätskerestriktioner. Anhöriga menar att mer information 

samt delaktighet i vården skulle underlätta för patienter att följa vätskerestriktionerna. 

Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av att följa vätskerestriktioner vid njursvikt. 

Metod: Kvalitativ litteraturstudie med beskrivande syntes. Resultat: Efter analysen 

framkom två teman, utmaningar med ett nytt liv samt känslan av att ta kontroll. Patienter 

upplevde vätskerestriktioner som en stor utmaning och att det fanns brist på information 

kring restriktionerna. Patienter upplevde även att deras tidigare sociala liv blev förändrat. 

Patienter upplevde att det fanns alternativa lösningar som var tillfredsställande utan negativa 

konsekvenser samt att det var lättare att följa restriktionerna efter att ha upplevt negativa 

konsekvenser av att dricka för mycket. Slutsats: Det är viktigt att patienter får stöd av 

anhöriga och sjuksköterskor för att klara de utmaningar som uppkommer till följd av 

vätskerestriktionerna.  

 

Nyckelord: njursvikt, patienter, systematisk litteraturstudie, upplevelser, 

vätskerestriktioner. 

 
  



ABSTRACT 

 

Background: Living with fluid restriction in kidney failure poses major challenges for 

patients. Relatives and nurses feel that patients have difficulty following the restrictions due 

to, for example, a negative attitude and a difficulty in dealing with different emotions that 

may arise. Problem: Nurses experience powerlessness when patients do not follow 

prescribed fluid restrictions. Relatives believe that more information and participation in 

health care would make it easier for patients to follow fluid restrictions. Aim: To describe 

patients' experiences of following fluid restrictions on kidney failure. Method: Qualitative 

literature study with descriptive synthesis. Result: After the analysis, two themes, challenges 

with a new life and the feeling of taking control emerged. Patients experienced fluid 

restrictions as a major challenge and there was a lack of information about the restrictions. 

Patients also experienced that their previous social lives were changed. Patients experienced 

that there were alternative solutions that were satisfactory without negative consequences 

and that it was easier to follow the restrictions after experiencing negative consequences of 

drinking too much. Conclusion: It is important that patients receive support from relatives 

and nurses in order to meet the challenges that arise as a result of the fluid restrictions. 

 

Keywords: experiences, fluid restriction, kidney failure, patients, qualitative literature 

study.
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1 INLEDNING 

Som blivande sjuksköterskor kommer vi möta många patienter med olika sjukdomar. Genom 

tidigare arbete inom vård och omsorg samt verksamhetsförlagd utbildning har vi 

erfarenheter av att vårda patienter med njursvikt. Detta har gett oss en inblick i hur 

sjukdomen påverkar deras liv. Vi har även upplevt att många patienter med njursvikt som 

ordinerats vätskerestriktion inte följer den ordinerade mängden vätska de får inta per dygn. 

Det leder till frustration hos vårdpersonal som ofta känner att de inte når fram med 

information till sina patienter. Dessa erfarenheter har skapat ett intresse och en vilja av att få 

mer kunskap kring patienters upplevelser av vätskerestriktion. Ökad kunskap om detta kan 

ge mer förståelse för patienter med njursvikt och ordinerade vätskerestriktioner, samt de 

dagliga svårigheter dessa patienter upplever. Det kan även ge bättre förutsättningar för 

sjukvården att vägleda och stödja dessa patienter, vilket i sin tur förhoppningsvis kan leda till 

bättre följsamhet hos patienter. Region Sörmland har eftersökt ökad kunskap om hur 

patienter med njursvikt upplever ett liv med vätskerestriktioner. Genom att examensarbetet 

belyser detta ämne kan det förhoppningsvis ge sjuksköterskor mer förståelse för patienters 

livssituation, samt öka möjligheterna att anpassa stöd och information utifrån patienters 

förutsättningar. Detta kan i sin tur öka möjligheten att motivera patienter till att följa 

vätskerestriktionerna, vilket kan leda till bättre livskvalitet hos patienter samt minska 

behovet av inläggning på sjukhus.  

2 BAKGRUND 

I bakgrunden definieras begrepp som är centrala i arbetet. Lagar och styrdokument, tidigare 

forskning om sjuksköterskors och anhörigas syn på patienternas situation, vårdvetenskapligt 

perspektiv samt problemformulering kommer också tas upp i detta avsnitt.  

2.1 Centrala begrepp 

Njurarna har en livsviktig funktion i kroppen där de reglerar sammansättningen av 

kroppsvätskorna. De upprätthåller jämvikten i kroppen genom att reglera vätske- och 

elektrolytbalansen. De rensar också ut slutprodukter från metabolismen (Aurell & 

Samuelsson, 2014).  

Vid njursvikt klarar inte njurarna av att rensa blodet från restprodukter och överflödig 

vätska. Det finns två olika typer av njursvikt, akut och kronisk. Akut njursvikt innebär en 
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plötslig försämring av njurens funktion, exempelvis vid kraftig uttorkning. Detta kan 

åtgärdas genom att identifiera och behandla den bakomliggande orsaken till njursvikten. 

Kronisk njursvikt kan inte botas utan behandlas endast för att lindra symtom och förhindra 

organkomplikationer som exempelvis hjärt- och kärlsjukdom (Aurell & Samuelsson, 2014). 

Beroende på hur försämrad njurarnas kapacitet är kan olika symtom visa sig. Tidiga symtom 

kan vara törst, illamående och trötthet. Symtom som klåda, diarréer och blödningstendens 

kan uppstå vid ytterligare försämring av njurkapaciteten (Ericson & Ericson, 2012). När 

njurarnas funktion försämras så pass mycket att de inte kan utföra sina uppgifter sätts 

patienten in på dialysbehandling (Aurell, 2019a). 

Målet med dialysbehandling är att avlägsna överflödig vätska från kroppen samt att rena 

blodet från de restprodukter som i vanliga fall kommer ut med urinen. Behandlingen behöver 

utföras flera gånger i veckan och det kan ta upp till fem timmar per behandling. Det finns två 

olika sorters dialysbehandlingar, hemodialys- och peritonealdialysbehandling (Aurell, 

2019b). Hemodialysbehandling utförs med hjälp av en dialysmaskin, där blodet pumpas 

genom ett filter som efterliknar njurarnas egen funktion. Efter att blodet har renats med 

hjälp av filtret pumpas det tillbaka till kroppen (Seeberger, 2011). Denna behandling tar 

mycket energi från patienterna och läggs därför på individanpassade tider (Ericson & 

Ericson, 2012). Vid peritonealdialysbehandling används bukhinnan som innehåller kapillärer 

som fungerar som ett dialysfilter. Genom att tillsätta dialysvätska som innehåller glukos kan 

överflödig vätska och restprodukter avlägsnas från blodet (Seeberger, 2011). Peritonealdialys 

upplevs som mer positiv än hemodialys, dels för att det sällan krävs restriktioner och för att 

patienterna inte blir lika bundna. Det är heller inte lika lätt att drabbas av infektioner som vid 

hemodialys (Ericson & Ericson, 2012). 

Restriktioner är en vanlig ordination för patienter med njursvikt, där diet- och 

vätskerestriktioner är vanligast. Dietrestriktioner är till för att minska intaget av protein, men 

då dialysbehandling hjälper njurarna att rena blodet från protein är denna restriktion inte 

lika nödvändig (Ericson & Ericson, 2012). Däremot är vätskerestriktion ett måste då 

patienter med svår njursvikt ofta har en mycket liten urinproduktion. Detta leder till att allt 

som patienten konsumerar i form av vätska samlas i kroppen, vilket i sin tur leder till 

viktuppgång. All överflödig vätska måste sedan avlägsnas vid dialysbehandling. Vätskeintaget 

bör därför begränsas till 0,5 - 1 liter/dygn beroende på hur stor urinproduktion patienten 

har. Vätska räknas som allt patienter dricker samt exempelvis sås, glass och isbitar (Ekedahl, 

2018).  

2.2 Lagar och styrdokument 

Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) kap. 3 1 § ska patienter erhålla information om sitt 

hälsotillstånd samt undersökning och behandling och vilka metoder som finns för detta. 

Patienter ska få information om när vård och behandling kommer att ske och vilka risker 

som finns, samt komplikationer och biverkningar som kan uppstå i samband med 

behandling. I 6 § beskrivs att information som ges bör anpassas till patienters individuella 

förutsättningar, exempelvis språk och erfarenhet. Vidare beskrivs i 7 § att den som 
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informerar patienter ska försäkra sig om att denne har förstått given information. Vid behov 

eller önskemål från patienter ska skriftlig information lämnas. I kap. 4 1 § beskrivs att 

patienters integritet och självbestämmande ska främjas. 

I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor beskrivs att sjuksköterskors främsta ansvarsområden är 

att främja hälsa och förebygga sjukdom, samt att återställa hälsa och lindra lidande. 

Sjuksköterskor har ansvar för att patienter får tillräcklig och riktig information som är 

anpassad på ett kulturellt sätt. Informationen ska vara tillräcklig för att patienter ska ha 

möjlighet att ge samtycke till vård och behandling eller att avstå denna (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). 

2.3 Anhörigas upplevelser av patienternas situation 

Anhöriga beskriver att det finns en stor frustration och lidande hos patienter med njursvikt 

och vätskerestriktion. I takt med att sjukdomen blir värre och dialysbehandlingar blir mer 

krävande upplever anhöriga att det sker en negativ förändring i patienters personlighet 

(Rabiei, Eslami, Abedi, Masoudi & Sharifirad, 2016). Anhöriga upplever även att livskvalitén 

hos hela familjen till en patient med njursvikt påverkas på ett negativt sätt. Förutom oron 

över att en familjemedlem är sjuk och genomgår påfrestande behandlingar påverkas familjen 

av andra orsaker. Detta kan bland annat vara att hjälpa patienten kontrollera diet- och 

vätskerestriktioner, samt att koordinera transport från sjukhus så att en familjemedlem är 

hemma när patienten kommer hem från en dialysbehandling. Detta kan enligt anhöriga även 

leda till att patienter upplever dåligt samvete då den anhöriga blir låst i patientens sjukdom 

(Aasen, Kvangarsnes, Wold & Heggen, 2011). Efter en dialysbehandling upplever anhöriga att 

patienten kan ha lägre energi än i vanliga fall. Detta kan vara påfrestande för anhöriga då 

patienten kan behöva hjälp med exempelvis personlig hygien, toalettbesök och påklädning 

(Lee et al., 2016).  

Anhöriga upplever att en av de största utmaningarna för patienter med njursvikt är att 

hantera de diet- och vätskerestriktioner som sjukvården ordinerat. Anhöriga menar att 

aptiten hos patienter som genomgår dialysbehandling kan vara väldigt oregelbunden, efter 

en behandling kan de till exempel vara ovanligt trötta, hungriga eller törstiga. Anhöriga 

upplever att en av de största anledningarna till att patienter inte följer diet- och 

vätskerestriktioner är att deras aptit är försämrad efter en dialysbehandling. Anhöriga menar 

även att patienters aptit styrs mycket av deras humör, att patienter har större aptit vid 

exempelvis stora familjeträffar och födelsedagar. Anhöriga upplever att restriktionerna inte 

följs ordentligt vid dessa tillfällen. Anhöriga beskriver även att ett dåligt humör hos patienter 

kan påverka aptiten på ett negativt sätt, vilket ofta leder till att patienter äter och dricker 

sämre. Detta leder till att det kan uppstå konflikter mellan patienter och anhöriga både vid 

för stort och för litet intag av mat och dryck. Anhöriga upplever att de vill hjälpa till och ge 

råd men patienten blir istället ofta arg och känner sig tillrättavisad (Lee et al., 2016). 

Anhöriga upplever att detta kan leda till att patienter ibland försöker dölja sitt för stora 

vätskeintag på grund av en vilja att inte bli kontrollerad. Anhöriga fann lösningar till detta 
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genom att förbereda och ta ansvar för måltiderna för hela familjen för att undvika att 

patienten skulle känna sig utanför (Aasen et al., 2011; Stevenson et al., 2018).  

En annan utmaning som anhöriga upplever hos patienter är humörsvängningar. Humöret 

kan växla snabbt mellan oro, ledsamhet, ilska och uppgivenhet. Anhöriga upplever att 

humörsvängningarna kan bero på att patienter inte har accepterat sin sjukdom eller de 

restriktioner som medföljer. Anhöriga tror också att det kan bero på oro och osäkerhet kring 

framtiden (Lee et al., 2016); Rabiei et al., 2016).  

Brist på information kring njursvikt och dialysbehandling är något som många anhöriga 

upplever. Även vad och hur mycket patienter med njursvikt får äta och dricka är något som 

en del anhöriga upplever att det är svårt att få tillräcklig information om. Det finns en 

upplevelse om att det är nödvändigt att ställa specifika frågor till sjukvårdspersonalen för att 

få tillräcklig information. Dock är det svårt för anhöriga att veta vilka frågor som kan ställas 

då kunskaperna om sjukdomen inte är tillräckliga. Anhöriga kan också tveka till att ställa 

frågor på grund av en rädsla att inte förstå svaret som ges (Jenette et al., 2010; Lee et al., 

2016).   

Anhöriga beskriver att det hos en del patienter finns en oro för att uppsöka sjukvård på grund 

av rädslan för att få veta att deras sjukdomstillstånd är värre än de tror (Jennette et al., 

2010). Patienter kan även ibland be anhöriga att inte störa sjukvårdspersonal med frågor, 

anhöriga upplever att detta beror på att patienten inte vill känna sig som en börda för 

sjukvården. En annan upplevelse är att varken anhöriga eller patienter får vara delaktiga i 

beslut gällande behandlingar, utan att det är sjukvården som tar alla beslut. Vissa anhöriga 

känner att sjukvården utesluter dem helt ur sjukdomsprocessen (Aasen et al., 2011). 

Anhöriga menar dock att patienter till stor del ser sjuksköterskor som ett skyddsnät och en 

säkerhet i den egna vårdprocessen. Genom en bra relation med sjuksköterskor upplever 

anhöriga att patienter kan känna en harmoni i livet trots de komplikationer som sjukdomen 

orsakar. Det medför att bördan inte blir så stor för anhöriga och att de kan fokusera mer på 

att vara en familjemedlem istället för att vårda patienten (Jonasson & Gustafsson, 2017). 

Anhöriga upplever att det är viktigt med mer uppmärksamhet kring de svårigheter som 

patienter går igenom när de genomför dialysbehandlingar. Anhöriga vill även belysa det 

snabba förlopp som kan ske vid njursvikt och hur svårt det är för patienter att göra den 

livsstilsförändring som krävs vid sin nya sjukdomsdiagnos (Jennette et al., 2010). Många 

patienter har enligt anhöriga problem med kostnaden för dialysbehandlingarna. För att 

kunna fullfölja behandlingarna blir patienterna tvungna att skaffa jobb, vilket kan vara 

ansträngande då sjukdomen och behandlingarna är tillräckligt påfrestande för patienterna 

(Jennette et al., 2010; Lee et al., 2016). Många anhöriga upplever att de inte kan arbeta då de 

vårdar den sjuka familjemedlemmen vilket gör att det är svårt att få kostnader för exempelvis 

transport och näringsrik kost att räcka till. Detta trots att andra familjemedlemmar också 

bidrar till dessa utgifter (Lee et al., 2016). Anhöriga anser däremot att de kan vara en hjälp 

för patienten genom att vara närvarande och stötta patienten att följa vätskerestriktionerna. 

De upplever sig även som ett stöd om patienten är i behov av det (Efe & Kocaöz, 2015). 

Anhöriga uttrycker dock en oro för framtiden när sjukdomen kan komma att förvärras. 
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Anhöriga upplever att de själva behöver stöd och hjälp i hur de ska hantera eventuella 

försämringar hos patienten (Jaarsma, Cameron, Riegel & Stromberg, 2017).  

2.4 Sjuksköterskors syn på patienternas situation 

Enligt sjuksköterskor är patienters inställning avgörande för hur deras vård ska bli. 

Sjuksköterskor beskriver att det är lättare att ge information och nå fram till patienter som 

har en positiv inställning (Thirsk, Moore & Keyko, 2014). De anser även att patienter som har 

accepterat sjukdomen och ser den som en del av livet har lättare att hantera och motverka de 

komplikationer som kan uppkomma (Simmonds et al., 2016). Patienter med en negativ 

inställning upplevs ofta som att de redan har gett upp och följer sällan ordinerade 

medicineringar eller vätskerestriktioner. Sjuksköterskor upplever att patienter ibland inte vill 

ta till sig information, eller att restriktionerna inte följs trots att de har kunskap om att det är 

nödvändigt. Därför anser sjuksköterskor att det är viktigt att ta reda på varför patienter gör 

på ett visst sätt för att kunna möta varje enskild patients behov och lättare sätta in åtgärder 

som kan hjälpa patienter (Thirsk et al., 2014).  

För att lättare kunna sätta sig in i patienters situation menar sjuksköterskor att det är viktigt 

att det skapas en vårdande relation redan vid de första vårdkontakterna. Sjuksköterskor 

upplever att det skapar en extra trygghet hos patienter. Den vårdande relationen underlättar 

också för att kunna ge råd och guidning till patienter och för att förmedla vikten av att hålla 

vätskerestriktionerna (Walker, Abel & Meyer, 2012). Genom att ha en bra vårdrelation och 

känna till patienters livsberättelse kan restriktionerna anpassas till deras dagliga liv, vilket 

sjuksköterskor upplever är viktigt för att få patienter att vilja följa restriktionerna (Sturesson 

& Ziegert, 2014). En starkare relation mellan sjuksköterska och patient upplevs förstärka 

sjuksköterskors roll och ger en bättre vårdkvalitet (Walker et al., 2012). 

Enligt sjuksköterskor är det viktigt att involvera patienter i vården för att hjälpa dem att ta 

beslut gällande behandlingar och komplikationer som kan uppstå. Patienter bör vara 

självständiga i sitt vårdande, men samtidigt ta hjälp av sjuksköterskor för att kunna följa 

behandlingar och restriktioner. Sjuksköterskor menar vidare att det är viktigt att se patienter 

som individer och behandla dem med respekt och värdighet. Det anses även viktigt att ha en 

rak kommunikation med patienter för att informera och utbilda dem i sin egen vård. En god 

kommunikation gör att det skapas ett förtroende mellan sjuksköterska och patient, och 

risken för att information ska missuppfattas minskar. Sjuksköterskor anser också att det är 

viktigt att informationen är individanpassad och att informationen ges då sjuksköterskor 

träffar patienten ansikte mot ansikte. Sjuksköterskor menar att patienter får möjlighet att 

leva ett komplikationsfritt liv när de får rätt verktyg för att motverka symtom som kan 

uppkomma. Sjuksköterskor upplever även att patienter som är delaktiga i sin egen vård tar 

ett större ansvar och uppnår de mål som de kommit överens om tillsammans med sjukvården 

(Cramm, Leensvaart, Berghout & Exel, 2015; Kato et al., 2016; Simmonds et al., 2016). 

Sjuksköterskor anser att det är en fördel om anhöriga närvarar tillsammans med patienter 

vid informationsmöten då det kan underlätta för patienter att ha någon hemma att diskutera 

informationen som ges (Sturesson & Ziegert, 2014).  
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Sjuksköterskor upplever dock att det ibland finns väldigt lite de kan göra för att hjälpa 

patienter. Trots att sjuksköterskor upplever att patienter har fått mycket information om sin 

sjukdom och hur den ska hanteras gällande exempelvis vätskerestriktioner, är det inte alla 

som sköter restriktionerna som de har blivit ordinerade. Sjuksköterskor tror därför att 

patienter ibland bestämmer sig för att bete sig på ett visst sätt och att de inte kan eller vill 

förändra sitt beteende (Thirsk et al., 2014). När patienter inte följer restriktioner eller tar 

emot den hjälp som erbjuds uppstår frustration och känslor av maktlöshet hos 

sjuksköterskor (Sturesson & Ziegert, 2014). Vissa sjuksköterskor förstår däremot varför 

patienter ibland inte följer vätskerestriktionerna och sin behandling eller varför de inte tar 

sin medicin. De menar att det kan bero på att medicinerna påverkar så mycket att patienter 

inte orkar spendera tid med sin familj, eller att en dialysbehandling hindrar dem från att 

kunna jobba eller träffa släkt och vänner (Thirsk et al., 2014). Även kultur eller religion kan 

enligt sjuksköterskor leda till att patienter motsäger sig medicin eller annan viktig 

behandling (Walker et al., 2012). Patienter som talar ett annat språk upplevs ibland försvåra 

vårdarbetet då information måste ges genom tolk. Vid tillfällen då tolk inte finns tillgänglig 

kan anhöriga ta på sig ansvaret att tolka, vilket enligt sjuksköterskor kan medföra risk för 

feltolkning och att patienter får fel information (Walker et al., 2012).  

Ett stort problem som sjuksköterskor upplever är tidsbrist, vilket kan orsakas av exempelvis 

ökat patientantal och resursbrist. Tidsbristen försvårar möjligheten att skapa en vårdande 

relation med patienter vilket sjuksköterskor menar kan påverka hur trygga patienter känner 

sig i kommande möten och behandlingar. Många sjuksköterskor upplever att det inte finns 

tid för uppföljande samtal med patienter, vilket medför att det första vårdmötet blir extra 

viktigt och sätter stor press på sjuksköterskor att nå fram till patienter med tillräcklig 

information (Walker et al., 2012). Trots att det finns en tidspress upplever sjuksköterskor att 

det är fördelaktigt att försöka skapa en vårdande relation med patienter vid de första 

vårdmötena, istället för att endast informera om behandlingar (Sturesson & Ziegert, 2014). 

Tidspressen blir dock en barriär för framtida planering och strukturering av patienters 

dagliga liv med en ny diagnos och medföljande behandling (Walker et al., 2012). Framtida 

vård underlättas dock enligt sjuksköterskor genom att vårdrelationen blir långvarig, vilket 

gör det lättare att informera om framtida svårigheter och eventuella biverkningar när dessa 

uppkommer (Sturesson & Ziegert, 2014). Sjuksköterskor menar att patienter kan dra nytta av 

att få vidare utbildning i sin sjukdom och de olika behandlingsmöjligheter som finns. Även 

sjuksköterskor som är specialiserade inom de komplikationer som kan uppstå vid njursvikt 

anser att de själva skulle dra nytta av att få en regelbunden praktisk utbildning inom detta 

område (Tennankore, Hingwala, Watson, Bargman & Chan, 2013).  

2.5 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Anhöriga och sjuksköterskor upplever att det finns ett lidande hos patienter som följer 

vätskerestriktioner. Sjuksköterskor menar att en bra vårdrelation med patienter är viktig för 

att ge en bättre väg till hälsa. Därför ansågs Katie Erikssons teorier om lidande, hälsa och 

vårdrelation vara relevanta för examensarbetet. 
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2.5.1 Lidande 

Enligt Eriksson (2015) är lidandet en del av det mänskliga livet. Lidandet beskrivs som en 

ständig kamp mellan det onda och det goda, det sjuka och det friska samt det levande och 

döda. Det finns olika typer av lidande; livslidande, sjukdomslidande och vårdlidande.  

Livslidandet innefattar hela patienters liv och situation. Allt lidande som upplevs genom att 

vara människa och leva bland andra människor kopplas till livslidande. Det kan ses som ett 

hot mot patienters existens, eller en förlust av något i patienters liv. Det kan även vara 

förändringar som påverkar patienters liv, till exempel ohälsa och sjukdom. Mindre händelser 

som sker och som påverkar livssituationen negativt, exempelvis förändringar i det sociala 

livet, kan även det ge livslidande. Livslidandet innefattar två delar, att ge upp och att förintas. 

Meningslöshet i livet kan uppstå hos patienter med en dödlig sjukdom. Detta kan vara en 

orsak till att vissa patienter inte fortsätter kämpa eller ger upp. Att förintas kan innebära att 

det uppkommer ett lidande då patienter upplever en väntan på döden samtidigt som det 

finns en ovisshet om när det kommer ske. Det kan också uppkomma genom upplevelser av 

att inte bli uppmärksammad av sjuksköterskor (Eriksson, 2015). 

Sjukdomslidande är det lidande som uppstår på grund av sjukdom och behandling. Detta 

lidande kan visa sig genom exempelvis kroppslig smärta men även på ett själsligt och andligt 

plan i form av skam eller förnedring. Kroppslig smärta uppkommer på grund av sjukdom och 

behandling. Smärtan påverkar människors förmåga att övervinna lidandet. Det själsliga och 

andliga lidandet kan uppkomma av kroppslig smärta. Om smärtan är outhärdlig kan den 

orsaka andlig och själslig död. Det är därför av betydelse att sådan smärta åtgärdas 

omgående (Eriksson, 2015). 

Vårdlidande är ett lidande som kan uppstå på grund av vård eller vid brist på vård. Det kan 

uppstå då patienter känner att den personliga integriteten inte respekteras eller att deras 

värdighet kränks då de inte får vara delaktiga i sin vård. Maktutövning där sjuksköterskor 

missbrukar sin auktoritet kan skapa ett lidande hos patienter genom att det minskar 

patienters möjlighet att själva få ta beslut kring sin vård. Även okunskap hos sjuksköterskor 

om patienters upplevelser och tankar kan upplevas som maktmissbruk. Patienter är 

beroende av vården vilket innebär att utebliven vård eller brist på vård också ger ett lidande 

(Eriksson, 2015). 

2.5.2 Hälsa  

Eriksson (2014) menar att för att människan ska kunna växa innefattas hälsa av tro, hopp 

och kärlek. Grundsubstansen till hälsa är tron, riktningen för hälsan är hoppet och kärleken 

är hälsans form. Hälsa beskrivs som en helhet av sundhet, friskhet och välbefinnande. 

Sundhet handlar om att ha ett nyttigt levnadssätt, att människan tar hand om sig själv. 

Friskhet kan betecknas som en frånvaro av olika sjukdomstillstånd. Välbefinnande beskrivs 

som människans egna känslor och är därmed svår att sätta kriterier för. Hälsa kan uppnås 

trots att människor upplever sig vara i ett illabefinnande. Människor kan uppleva 

välbefinnande och hälsa även om samhället bedömer denne som sjuk.  
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Hälsa innebär att människan känner sig hel och att människan kan uppleva hälsa trots att 

hen har en sjukdom. Hälsa är därmed inte detsamma som frånvaro av sjukdom utan det är 

mer komplext än så. För att uppleva hälsa och välbefinnande krävs att människan vågar vara 

den hon är. Hälsa är något som inträffar när människor känner sig hela och det upplevs olika 

av olika människor. Hälsa är en naturlig del av människors ursprung. Vid en 

sjukdomsdiagnos skapas en obalans i livet och i samband med det börjar människor värdera 

och kämpa för sin hälsa. Sjukdom är inte förenat med ohälsa utan hälsa kan uppnås oavsett 

sjukdomsdiagnos.  

På sin väg till hälsa kan människor hitta nya möjligheter och vidga sina gränser genom att 

ansa, leka och lära med sig själv. Ansa, leka och lära skapar var för sig olika vägar till hälsa. 

Ansa är ett annat uttryck för kärlek, när människor är tillfreds med sig själva kan de ansa sig 

själva och andra. Ansa betyder att man bevarar, försvarar och värnar om hälsa. Genom leken 

kan människor visa sin innersta längtan och ge uttryck för känslor genom glädje, sorg, 

uppmuntran och stöd. Människor får möjlighet genom leken att öka, utvidga och pröva sina 

gränser. I begreppet lära kan graden av hälsa ökas genom att hitta nya vägar och skapa nya 

möjligheter för hälsan genom att öka människors medvetenhet och förmåga att integrera ny 

kunskap. En optimal hälsa skapar möjligheten att ansa, leka och lära med sig själv (Eriksson, 

1996). 

2.5.3 Vårdrelation 

Eriksson (2004) beskriver vårdrelationen som kärnan i vårdandet. I relationen skapas ett 

möte med hela människan vilket är en förutsättning för att patienten skall vara delaktig i sin 

egen hälsoprocess. En vårdrelation som är mellan patienten och sjuksköterskan präglas av en 

professionell förbindelse där sjuksköterskan är närvarande och har fokus på patienten genom 

att använda sin personliga kunskap och erfarenhet för att tillgodose patientens behov. 

Genom att ha ett reflekterande förhållningssätt upprätthålls den professionella 

vårdrelationen. Eriksson (2014) menar att patientens personlighet framhävs i relation till 

andra människor. Genom relation till andra människor möjliggörs en förmåga att förmedla 

äkta kärlek. Vårdrelationen baseras på en kontakt mellan patient och sjuksköterska där 

patienten ges möjlighet att förmedla sina unika problem, behov och begär. Ömsesidighet 

mellan parterna är en grund för att en vårdrelation ska kunna skapas samt att både patient 

och sjuksköterska är villiga att ingå i en relation. Relationen kan inte forceras fram utan ges 

som en möjlighet till patienten samtidigt som sjuksköterskan ska vara lyhörd för patientens 

inbjudan. Kontinuitet för vårdrelationen är viktigt för att stödja patienten, dennes 

hälsoprocess och utveckling mot en optimal hälsa. Med kontinuitet byggs det upp en trygg 

och djup relation mellan patient och sjuksköterska oavsett hur lång vårdprocessen blir. 

Sjuksköterskan ska erhålla en optimal kunskap om patienten som möjliggör att 

vårdprocessen blir vårdande.  
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2.6 Problemformulering 

Patienter med njursvikt kan bli ordinerade vätskerestriktioner för att kroppen inte ska bli 

övervätskad. Det är viktigt att patienter ses som individer och att de får vara delaktiga i sin 

vård. Tidigare forskning visar att anhöriga ser ett stort lidande och frustration hos patienter 

med vätskerestriktion. Både anhöriga och sjuksköterskor påtalar vikten av att patienter får 

information om behandling och komplikationer som kan uppstå för att lättare klara av sina 

restriktioner. Sjuksköterskor menar att det finns en stor tidsbrist som påverkar kvalitén på 

vården. De upplever även att patienter ibland har en negativ inställning som påverkar 

följsamheten till restriktionerna. Sjuksköterskor upplever därför att det är viktigt att försöka 

lära känna patienter för att veta varför de gör eller beter sig på ett visst sätt, samt för att 

kunna individanpassa informationen och göra patienter mer delaktiga i sin egen vård. Som 

sjuksköterska är ansvarsområdet att främja hälsa och förhindra lidande. I enlighet med lagar 

och styrdokument samt det valda vårdvetenskapliga perspektivet bör vården individanpassas 

efter patientens önskemål och bygga på en ömsesidig respekt mellan patient och 

sjuksköterska. För att möjliggöra en bättre relation mellan sjuksköterskor och patienter krävs 

en ökad förståelse för patienters upplevelser. På det sättet kan sjuksköterskor anpassa 

information utifrån varje enskild patients behov och erfarenheter. Detta skulle 

förhoppningsvis kunna leda till en bättre och mer individanpassad vård för patienterna. 

3 SYFTE 

Att beskriva patienters upplevelser av att följa vätskerestriktioner vid njursvikt.  

4 METOD 

Metoden som användes i det här arbetet är en systematisk litteraturstudie med beskrivande 

syntes utifrån Evans (2002) beskrivning. Med beskrivande syntes menas att så lite tolkning 

som möjligt sker under analysarbetet. I denna metod används kvalitativa studier vilket 

ansågs lämpligt i examensarbetet då kvalitativa studier ger förståelse för människors 

upplevelser och erfarenheter (Friberg, 2017). Evans (2002) beskriver tillvägagångssättet för 

en systematisk litteraturstudie genom fyra steg. Första steget går ut på att bestämma vilket 

material som ska användas till studien. Därefter söks materialet fram genom databaser. 

Relevant material som hittas under sökning i databaser väljs sedan ut för fortsatt analys. Det 

andra steget går ut på att få en bra uppfattning av materialet som sökts fram. Detta uppnås 

genom att läsa materialet upprepade gånger. Nyckelfynd ska sedan identifieras ur varje 

studie. Nyckelfynd är meningar och stycken som svarar på arbetets syfte. I det tredje steget 

ska likheter och olikheter identifieras i nyckelfynden, dessa måste därefter sorteras efter 
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innehåll. Teman skapas sedan utifrån nyckelfynden, samt subteman utifrån dessa teman. Det 

slutliga steget i en systematisk litteraturstudie innebär att varje tema ska jämföras med 

originaltexten för att kontrollera att beskrivningen är korrekt. Analysens resultat skrivs sedan 

utifrån teman och subteman samt med exempel från artiklarna. 

4.1 Urval och datainsamling 

Vid datainsamling till examensarbetet användes databaserna Cinahl plus och PubMed. 

Databaserna användes eftersom Cinahl plus publicerar vårdvetenskapliga artiklar och 

PubMed publicerar medicinska och vårdvetenskapliga artiklar. Friberg (2012) beskriver 

boolesk sökteknik där orden AND, OR och NOT används när fler än ett sökord används. Vid 

sökning av artiklar till arbetet har orden AND och OR använts. För att få fler relevanta 

artiklar ändrades sökorden under examensarbetets gång. Vid litteratursökningen användes 

följande sökord: fluid restriction, thirst, experience, renal disease, chronic kidney disease, 

end stage renal failure, adherence, barriers, treatment, patient experiences, dialysis, diet 

restriction, hemodialysis patient, treatment, beliefs, patient, qualitative, needs, feelings, 

renal, failure och restrictions. Under sökningarna användes inklusions- och 

exklusionskriterier för att få fram relevanta artiklar för syftet. Inklusionskriterier var artiklar 

som var skrivna på engelska och publicerade från år 2014 till 2019. Artiklarna skulle även 

vara peer review och behandla området som skulle studeras i examensarbetet. De första 

sökningarna gav begränsat resultat, därför utökades de till artiklar publicerade från år 2009 

till 2019.  Två artiklar hittades genom att utöka sökningarna ytterligare nio år. Dessa artiklar 

har använts i arbetet då de bedömdes uppnå tillräckligt hög kvalitet. Exklusionskriterier vid 

sökningarna var artiklar som beskrev vätskerestriktioner ur anhörigas och sjuksköterskors 

perspektiv samt artiklar som endast fokuserade på dialysbehandling. Även artiklar som 

använde en kvantitativ metod exkluderades. För en tydligare översikt av hur sökningarna gått 

till, se Bilaga A – Sökmatris. 

Vid litteratursökningen valdes först artiklar vars titel verkade stämma överens med detta 

arbetets syfte. Dessa artiklar gick vidare till nästa steg i urvalet, där artiklarnas abstrakt lästes 

för att få en första inblick av innehållet. Sedan lästes hela artikeln med fokus på syfte, metod 

och resultat. Tio artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna laddades ned och sparades för 

att sedan kvalitetsgranskas. För att kunna bedöma en artikels kvalitet bör varje artikel 

genomgå en kvalitetsgranskning (Friberg, 2012). De tio artiklar som valdes ut vid 

litteratursökningen kvalitetsgranskades med hjälp av frågor inspirerade av Friberg (2012). 

Alla artiklar lästes ett flertal gånger med fokus på kvalitetsfrågorna. De bedömdes sedan med 

poäng för de frågor som kunde identifieras i artiklarna. De artiklar som fick 6 poäng eller mer 

ansågs ha hög kvalitet. Artiklar med 4-6 poäng ansågs ha medelkvalitet och artiklar med 0-3 

poäng ansågs ha låg kvalitet. Av de artiklar som valdes ut vid litteratursökningen för att 

kvalitetsgranskas fick fem artiklar sju poäng, tre artiklar åtta poäng och två artiklar fick nio 

poäng. För en fullständig redovisning av kvalitetsgranskningen samt de kvalitetsfrågor som 

användes, se Bilaga B – Kvalitetsgranskning. Samtliga artiklar som användes till resultatet 

finns redovisade i Bilaga C – Artikelmatris. 
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4.2 Genomförande och dataanalys 

Artiklarna som valdes ut vid litteratursökning och kvalitetsgranskning lästes upprepade 

gånger för att skapa en översikt av innehållet. Sedan identifierades nyckelfynd som svarade 

på examensarbetets syfte ur varje artikel. 113 nyckelfynd identifierades i artiklarna, dessa 

nyckelfynd lades in i ett separat dokument för att få en bättre översikt av dem. Dokumentet 

med nyckelfynd skrev sedan ut och varje nyckelfynd klipptes i separata bitar. Nyckelfynden 

på de olika utklippta bitarna sorterades sedan i olika högar efter innehåll där nyckelfynd med 

samma eller liknande innehåll lades i samma hög. Dessa högar delades sedan in i teman och 

subteman. Två teman framkom under analysen, samt 5 subteman utifrån dessa teman. 

Exempel på nyckelfynd, tema och subtema visas i tabellen nedan.  

Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, tema och subtema.  

Nyckelfynd Tema Subtema 

“Especially in a hot day, you 

want to drink but you know you 

have to control your intake." 

(Yu, Hui, Moppil & Griva, 2016, 

p. 220). 

Utmaningar med ett nytt liv Att uppleva törst 

“You can’t always control it. 
Especially when you are around 
others or having a party, you 
have to watch out. You better 
control if you drink more.” 
(Hong, Wang, Chan, 
Mohammed & Chen, 2017, p. 6). 

 Förlust av social samhörighet 

 

Efter att alla teman och subteman var klara jämfördes de med artiklarna för att undvika fel i 

beskrivning av resultatet. Resultatet skrevs i löpande text med utgång från nyckelfynden 

under respektive subtema och tema. För att styrka resultatet användes citat och referenser.  

4.3 Etiska överväganden 

Forskningsetiska riktlinjer har tillämpats vid skrivandet av examensarbetet. Enligt CODEX 

(2016) behöver forskare vara inlästa på den litteratur som behandlar ämnet samt vara 

kunniga i området. Kunskap om ämnet skapades genom att läsa vetenskapliga artiklar och 

litteratur som beskrev examensarbetets syfte. Det är av vikt att vara självkritisk till det egna 

arbetet samt att göra kritiska bedömningar kontinuerligt under processen. För att ge ett så 

tillförlitligt resultat som möjligt utan egna tankar och förutfattade meningar är det även 

viktigt att förförståelsen läggs åt sidan (Vetenskapsrådet, 2017). För att ett vetenskapligt 

arbete ska bli kvalitetssäkrat ska alltid ursprungskällan anges. Detta för att undvika 

förfalskning, fabricering och plagiat, som går emot en god forsknings- och 

dokumentationssed (CODEX, 2016). Förfalskning, fabricering och plagiat innebär att 

arbetets material har kopierats utan att ursprungskälla angivits, eller att materialet på något 

sätt har ändrats (CODEX, 2017). För att tydligt återge källor i examensarbetet har referering 

skett genom referensverktyget APA (The American Psychological Association, 2009). 
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Trovärdighet och god forskningssed är nyckelord när det gäller vetenskaplig forskning på 

högskolenivå (CODEX, 2017).  

5 RESULTAT 

Examensarbetets syfte var att beskriva patienters upplevelser av att följa vätskerestriktioner 

vid njursvikt. Efter analys av artiklarna framkom två teman, ”utmaningar med ett nytt liv” 

och ”upplevelsen av att ta kontroll”. Utifrån dessa två teman skapades sedan fem subteman; 

”att uppleva törst”, ”förlust av sociala samhörighet”, ”avsaknad av anpassad information”, 

”att hitta alternativa lösningar” samt ”lärdom genom erfarenheter”. För en överblick av alla 

teman med tillhörande subteman se tabell 2 – Tema och subtema. 

Tabell 2: Tema och subtema. 

Tema Subtema 
 Att uppleva törst 
Utmaningar med ett nytt liv Förlust av social samhörighet 

 Avsaknad av anpassad information 

 Att hitta alternativa lösningar 
Upplevelsen av att ta kontroll Lärdom genom erfarenheter 

 

5.1 Utmaningar med ett nytt liv 

Patienter upplevde att det uppkom flera utmaningar med att följa vätskerestriktioner. Det 

upplevdes som för svårt och jämfördes med ett beroende och begär som inte gick att dämpa 

eller stå emot. Patienter upplevde att deras tidigare sociala vanor påverkades av 

vätskerestriktionerna då många sociala tillfällen kretsade kring mat och dryck. Detta ledde 

till att patienter ibland isolerade sig eller frångick vätskerestriktionerna. Patienter upplevde 

även att de saknade anpassad information för att klara av att följa restriktionerna. 

5.1.1 Att uppleva törst 

Vätskerestriktioner upplevdes utmanande för patienter. Patienter upplevde att det var svårt 

att följa vätskerestriktionerna, att upplevelsen av törst ibland tog över och var omöjlig att stå 

emot trots vetskapen att det kunde vara skadligt att dricka för mycket. Det upplevdes även 

utmanande för patienter att urskilja skillnaden på hur mycket de ville dricka och hur mycket 

de faktiskt behövde dricka. Patienter upplevde att det var utmanande att följa 

vätskerestriktionerna då de inte var vana vid att ha restriktioner innan de fick sjukdomen 

(Hong, Wang, Chan, Mohamed & Chen, 2017; Lai, Loh, Mooppil, Krishnan & Griva, 2012; 

Tovazzi & Mazzoni, 2012). Patienter beskrev vätskerestriktioner som ”för svårt” och upplevde 

att det var liknande som att följa en speciell diet. När vätskeintaget behövde begränsas var 
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det svårt att inte tänka på just vätska (Smith et al., 2010; Tovazzi & Mazzoni, 2012; Yu, Hui, 

Mooppil & Griva, 2016). En del patienter fann även liknelser med alkoholmissbrukare och 

kunde känna empati med det beroendet, att ha ett inre begär som inte kunde dämpas. De 

beskrev det också som en upplevelse av att vara fången och att ha blivit bestulen på sin frihet 

(Tovazzi & Mazzoni, 2012).  

“I am a prisoner; you are no longer free to do as you wish, like a person condemned to death. 

Because you have everything in front of your eyes and you know that you cannot do it, you 

cannot drink. According to me, one is a prisoner, and I would not know how to express it in 

any other way.” (Tovazzi & Mazzoni, 2012, p. 211). 

Patienter upplevde frustration att inte få dricka önskad mängd och att inte få dricka vid 

törstkänslor. Det upplevdes jobbigt att behöva inta en stor mängd vätska för att ta medicin, 

då det begränsade mängden vätska som kunde intas under resten av dagen (Lai et al., 2012; 

Smith et al., 2010). Varmt väder skapade frustration hos flera patienter då det resulterade i 

stor törst samtidigt som möjligheten att dricka var begränsad (Hong et al., 2017; Yu et al., 

2016). Andra faktorer som gjorde vätskerestriktionerna svårare var kostvanor och ett stort 

begär till vätska och salt (Hong et al., 2017).  

5.1.2 Förlust av social samhörighet 

Patienter upplevde att stödet från anhöriga hade minskat sedan patienter blev ordinerade 

vätskerestriktioner (Smith et al., 2010; Sussman, 2001). Under till exempel storhelger, fester 

och släktträffar upplevde patienter större svårigheter att hålla vätskerestriktionerna, då dessa 

tillfällen till stor del kretsade kring mat och dryck. Patienter kunde uppleva att de förstörde 

stämningen vid sociala tillställningar när de inte kunde äta och dricka som alla andra. Detta 

ledde till att patienter upplevde att de behövde isolera sig från sina vänner, samhället och 

sina aktiviteter för att klara av vätskerestriktionerna och inte falla för frestelser. Ibland 

upplevde patienter däremot att de hellre frångick vätskerestriktionerna vid sociala 

tillställningar för att inte dra uppmärksamhet till sig (Griva, Loei, Mooppil, Mcbain & 

Newman, 2013; Tovazzi & Mazzoni, 2012).  

I like to go out with my friends...we gather watch sports and we all drink...I do not want to be 

the one sticking on just one small beer I have 1 or 2 bottles...I cannot stop myself...I like 

hanging out with friends...  (Griva, et.al., 2013, p. 22).  

Balansen mellan att respektera familj och vänners mat- och dryckesvanor och inte ge efter för 

frestelser upplevdes svår för patienter. Detta kunde leda till att de hade svårt att leva ett 

normalt liv (Hong, Wang, Chan, Mohamed & Chen, 2017). Patienter upplevde också en 

motvilja till att exempelvis kollegor skulle veta om deras sjukdom då de var oroliga för att bli 

sedda på ett negativt sätt. Denna oro kunde bidra till att patienter undvek sociala 

sammanhang på arbetet (Griva et al., 2013). 
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5.1.3 Avsaknad av anpassad information 

Patienter upplevde att de fick begränsad information om sin sjukdom och nödvändig 

behandling, vilket skapade svårigheter gällande att följa vätskerestriktionerna. De upplevde 

att det var svårt att förstå vad dietister och sjuksköterskor försökte lära ut, vilket till stor del 

berodde på att vårdpersonal använde latinska termer som patienter inte var vana vid. “They 

speak in a Latin tongue and I don’t understand. I have to say, ‘Wait a minute. What do you 

mean by that?’ And they just jibber, jibber, jibber.” (Smith, et.al., 2010, p. 4). Patienter 

upplevde bristande kunskap om njurarnas funktion, nutrition och hur mycket vätska de fick 

konsumera. Vad mat innehöll för ämnen var också svårt för patienter att veta då de upplevde 

att de inte fått information om detta (Griva et al., 2013; Smith et al., 2010). Patienter 

upplevde att de behövde mer information om vätskerestriktionerna och om de 

komplikationer som kunde uppstå om restriktionerna inte följdes. När patienter inte fick 

tillräcklig information kunde förvirring och osäkerhet uppstå. Patienter upplevde även att det 

fanns olikheter i den information som sjuksköterskor gav till dem. Vid dessa tillfällen 

upplevde patienter att de var tvungna att hitta information på annat sätt, till exempel från 

internet (Hollingdale et al., 2008; Tovazzi & Mazzoni, 2012). Patienter upplevde även att 

avsaknaden av information om vad vätskerestriktionerna innebar ledde till minskad 

motivation till att kontrollera vätskeintaget (Griva et al., 2013; Hollingdale et al., 2008). Att 

få för mycket information kunde också vara ett problem då patienter upplevde att det gick 

emot deras tidigare kunskaper. Patienter upplevde därför att det krävdes individanpassad 

information för att öka kunskapen om vätskerestriktioner och vad patienter själva kunde ta 

till för åtgärder för att följa restriktionerna (Tovazzi & Mazzoni, 2012).  

5.2 Upplevelsen av att ta kontroll 

Patienter upplevde att det fanns vissa saker som gjorde att vätskerestriktionerna var lättare 

att följa, till exempel att hitta alternativa lösningar för att dämpa törsten och ändra sina 

dagliga vanor för att inte bli lika törstig. Det blev också lättare att följa restriktionerna om 

patienter trodde på sig själva. Efter en tid med sjukdomen lärde sig patienter genom egna 

erfarenheter hur de skulle hantera restriktionerna. 

5.2.1 Att hitta alternativa lösningar 

Patienter upplevde att det fanns alternativa lösningar för att klara vätskerestriktionerna 

lättare, som att skölja munnen med vatten utan att svälja eller suga på en isbit för att släcka 

törsten. Patienter blev då tillfredsställda och nöjda utan några negativa konsekvenser. 

Patienter upplevde även att det blev lättare att kontrollera törsten genom att ändra dieten, till 

exempel genom att äta mindre salt mat (Hong et al., 2017; Krespi, Bone, Ahmad, 

Worthington & Salmon, 2002; Yodchai, Dunning, Hutchinson, Oumtanee, Savage 2011; Yu et 

al., 2016).  

“I was watching the tennis players in the summer. At the intervals they took a mouthful of 

coca-cola but they didn’t swallow it. I thought that must refresh them. So I tried it with water. 
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It works very well. You don’t swallow it so you don’t have problems with fluid intake but it 

does refresh you” (Krespi et al., 2002, p. 193). 

Patienter upplevde även att de kunde ändra dagliga vanor för att inte bli lika törstig, till 

exempel att undvika att gå ut när det var varmt ute. Detta gjorde att patienter upplevde 

vätskerestriktionerna som lättare att följa (Yodchai et al.,2011; Yu et al., 2016). Patienter 

valde också att dricka vatten istället för något som smakade gott för att undvika att bli sugen 

på mer (Smith et al., 2010). Att ha med en vattenflaska under dagen upplevdes underlätta för 

att inte överskrida vätskerestriktionerna då det var lättare för patienter att se hur mycket de 

redan druckit (Hong et al., 2017).  

Patienter försökte förminska begäret efter vätska, vilket gjorde det lättare att motstå suget 

och hantera vätskerestriktionerna. För att intala sig att begäret efter vätska inte var så stort 

krävdes självdisciplin och självbehärskning. Patienter försökte se vätskan som en fiende för 

att minska betydelsen av den. Det blev lättare att hålla restriktionerna genom att undvika att 

se eller tänka på vätska (Smith et al., 2010; Yu et al., 2016).  

Vätskerestriktionerna upplevdes även lättare genom att patienter trodde på sig själva och 

själva var ansvariga för att restriktionerna följdes. Patienter upplevde att de var 

självbestämmande och var tvungna att lita på sitt eget omdöme, då ingen annan kunde ta 

ansvar för deras handlingar. De beskrev att den enda som kunde bestämma om de skulle må 

bra och ha en god hälsa var de själva. Med en positiv inställning till livsstilsförändringarna 

och de personliga mål som sattes upp blev det lättare att klara av vätskerestriktionerna. När 

patienter klarade sitt personliga vätskemål kunde de njuta mer av det de presterat (Griva et 

al., 2013; Smith et al., 2010). 

5.2.2 Lärdom genom erfarenheter 

Patienter beskrev att de lärde sig hur mycket de kunde dricka först efter de hade upplevt 

negativa konsekvenser av att dricka för mycket (Hong et al., 2017; Yu et al., 2016; Smith et 

al., 2010). Patienter upplevde att det i början av diagnosen var svårare att följa 

vätskerestriktionerna då de inte förstod varför vissa negativa symtom uppstod. Dessa 

symtom kunde exempelvis vara smärta och att inte kunna andas ordentligt på grund av ett 

överskott av vätska i kroppen. Patienter lärde sig vad dessa symtom berodde på att ha erfarit 

dem upprepade gånger samt behövt uppsöka sjukvård på grund av dessa. Först då upplevde 

patienter att de började följa restriktionerna (Griva et al., 2013; Hong et al., 2017; Krespi et 

al., 2002; Smith et al., 2010; Yu et al., 2016). 

“Once they [dieticians] say that [you need to restrict fluid more], if you have to 

come back to the hospital you will understand what she meant. And sometimes you 

don’t catch on right away, but soon, soon enough, what she is saying to you is 

starting to make sense. At that point, you just take the advice.” (Smith et al., 2010, p. 5). 

Patienter upplevde att de efter en tid med sjukdomen lärde känna sin kropp mer och kunde 

känna igen symtom på att de konsumerat för mycket vätska. Patienter upplevde också att de 

lärde sig att kontrollera hur stor urinproduktionen var under dagen, vilket kunde vara ett 
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tecken på om de behövde inta mer eller mindre vätska (Hollingdale et al., 2008). Patienter 

lärde sig också att se hur mycket eventuell överskottvätska som fanns i kroppen genom att 

väga sig varje morgon. Genom detta upplevde patienter att de kunde räkna ut hur mycket 

vätskeintaget behövde justeras nästföljande dag (Smith et al., 2010). Patienter upplevde även 

att det var viktigt att ha kontakt med andra patienter med njursvikt för att kunna dela 

erfarenheter och lära sig utifrån det (Griva et al., 2013). 

6 DISKUSSION 

I detta avsnitt presenteras tre diskussioner. I resultatdiskussionen diskuteras 

examensarbetets resultat mot sjuksköterskors och anhörigas perspektiv på patienters 

situation vid njursvikt. Resultatet diskuteras även mot lagar och riktlinjer samt det 

vårdvetenskapliga perspektiv som finns beskrivet i bakgrunden. Sedan följer en diskussion 

om hur arbetets analysmetod har tillämpats samt dess styrkor och svagheter. Slutligen 

presenteras en etisk diskussion där de etiska riktlinjerna och hur de har följts i 

examensarbetet diskuteras.  

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att vätskerestriktioner var utmanande och det var svårt för patienter att 

följa det som sjukvården ordinerat. Detta bekräftades även av Lee et al. (2016) som menade 

att anhöriga upplevde att just vätskerestriktioner var den tuffaste utmaningen som sågs hos 

patienter som var ordinerade diet- och vätskerestriktioner. En del patienter upplevde att 

behovet av vätska var som ett inre begär som inte kunde dämpas och att det var för svårt att 

hålla restriktionerna när instinkten var att dricka. Lee et al. (2016) och Rabiei et al. (2016) 

beskrev att anhöriga ansåg att anledningen till att inte patienterna följde 

vätskerestriktionerna var på grund av svängningar i humöret som påverkade aptiten. Dessa 

humörsvängningar troddes bero på att patienter inte hade accepterat sin sjukdom samt en 

oro för framtiden. 

Resultatet visade att stödet från anhöriga hade minskat sedan patienter blivit ordinerade 

vätskerestriktioner. Detta motsägs i en studie gjord av Aasen et al. (2011) där anhöriga 

upplevde att patienter fick dåligt samvete om anhöriga tog hand om dem för mycket och låste 

sin egen frihet. En annan studie gjord av Sturesson och Ziegert (2014) menade att 

sjuksköterskor däremot upplever att anhöriga är ett betydelsefullt stöd för patienterna och 

därför är viktiga att involvera i vården. Det här visar att patienter behöver ett bra stöd från 

anhöriga och sjuksköterskor för att patienter inte ska behöva uppleva skuldkänslor på grund 

av sin sjukdom.  

Patienter upplevde bristande kunskap om njurarnas funktion, nutrition och hur mycket 

vätska de fick konsumera. Vad mat innehöll för ämnen var också svårt för patienter att veta 
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då de upplevde att de inte fått information om detta. I en studie gjord av Walker et al. (2012) 

framkom det att sjuksköterskor upplever brist på tid som kan bidra till att tillräcklig 

information inte når ut till patienter. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) kap. 3 1 § har 

patienter rätt att få reda på vilka konsekvenser och biverkningar som kan uppstå ur en 

behandling och vilka andra metoder och undersökningar som finns som komplement. 

Eriksson (2015) menar att ett vårdlidande kan uppstå då patienter upplever att de inte får 

vara delaktiga i sin egen vård eller då sjuksköterskor inte har kunskap eller vetskap om 

patienters tankar och upplevelser. Då patienter upplever brist på information och 

engagemang från sjuksköterskor kan detta skapa ett vårdlidande hos patienterna. Att inte 

känna sig delaktig i sin egen vård kan också bidra till ett ökat vårdlidande. I resultatet 

framkom även att när information gavs till patienter var det olika information från olika 

vårdpersonal, vilket skapade svårigheter hos patienter då det var svårt att veta vad som var 

rätt och fel. Patienter upplevde även brist på information från vårdpersonal angående 

sjukdomen och de livsförändringar som var nödvändiga att genomföras för att bibehålla 

hälsa. Thirsk et al. (2014) beskrev att sjuksköterskor upplevde att patienter ibland inte tar till 

sig den information som ges, eller att vätskerestriktionerna inte följs trots vetskap om varför 

det är viktigt att följa dessa. Patienter upplevde även att sjuksköterskor inte var tillräckligt 

engagerade då sjuksköterskor inte var öppna med de konsekvenser som kunde uppkomma 

om restriktionerna inte följdes. Genom att sjuksköterskor har mycket kunskap om njursvikt, 

komplikationer och behandling finns förutsättningar för att besvara och förklara patienters 

frågor och funderingar. På grund av tidsbrist som är orsakad av bland annat brist på resurser 

inom sjukvården försvåras möjligheterna för sjuksköterskor att besvara dessa frågor trots att 

kunskapen och viljan finns.  

Resultatet visade även att för mycket information också kunde vara ett problem då patienter 

upplevde att det gick emot deras tidigare kunskaper. Patienter upplevde därför att det 

krävdes individanpassad information för att öka kunskapen om vätskerestriktioner och vad 

patienter själva kunde ta till för åtgärder för att följa restriktionerna. Detta belystes även av 

studier gjorda av Cramm et al. (2015), Kato et al. (2016) och Simmonds et al. (2016) som 

beskrev att sjuksköterskor upplevde att patienter som var delaktiga i sin egen vård tog ett 

större ansvar och uppnådde de mål som de kommit överens om tillsammans med sjukvården.  

I resultatet framkom det att patienter upplevde att de inte alltid fick vara delaktiga i 

planeringen kring deras vård. Detta bekräftas av anhöriga som upplevde att varken de själva 

eller patienter fick vara delaktiga i beslut gällande patienters vård (Aasen et al., 2011). Genom 

att skapa en vårdrelation tidigt i vårdprocessen läggs en grund där vårdpersonal får reda på 

patienters livberättelse vilket underlättar för att anpassa restriktionerna till patienters 

dagliga liv (Sturesson & Ziegert, 2014). Eriksson (2004) menar att vårdrelationen skapar ett 

möte med hela människan mellan patient och sjuksköterska där patienten ges möjlighet att 

förmedla sina unika problem, behov och begär. Vårdrelationen är en förutsättning för att 

patienten skall vara delaktigt i sin egen hälsoprocess. Den bidrar också till en kontinuitet för 

vårdrelationen som kan stödja patienten i dennes hälsoprocess och utveckling mot en 

optimal hälsa. En vårdande relation är grunden för att all information ska komma fram och 

tas emot på rätt sätt, det skapas en trygghet för patienter att våga fråga och tillsammans med 

vårdpersonal lägga upp en plan för hur restriktionerna ska hanteras (Walker et al., 2012). 

Detta går hand i hand med Patientlagen (SFS 2014:821) kap. 3 6 § där det beskrivs att 
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information som ges ska vara individuellt anpassad för patienten. I 7 § står att vårdpersonal 

ska försäkra sig om att den information som givits har nått fram till patienten samt att 

patienten förstått innehållet av den givna informationen. Sjuksköterskor upplever att det kan 

vara en fördel att bjuda in anhöriga till informationsmöten då de kan vara en hjälp för 

patienter genom att de då lättare kan diskutera informationen hemma (Sturesson & Ziegert, 

2014). Genom att möta patienter där de befinner sig i livet kan sjuksköterskor möjliggöra en 

god relation med patienter som gynnar framtida vård och behandling.  

Resultatet visade även att patienter undvek sociala tillställningar som involverade mat och 

dryck, då det vid dessa tillfällen var svårt för patienter att stå emot lockelsen att inte dricka 

för mycket. Lee et al. (2016) styrker detta där anhöriga beskrev att patienter ofta hade större 

aptit och inte följde restriktionerna vid exempelvis familjeträffar och födelsedagar. Resultatet 

visade att patienter hittade andra lösningar genom att till exempel dricka ur en vattenflaska 

för att lättare kontrollera intaget av vätska. Resultatet visade även att patienterna justerade 

sitt vätskeintag utifrån vilka symptom som uppkom. Eriksson (1996) menar att människan 

hittar nya möjligheter och skapar nya sätt att vidga sina gränser genom att ansa, leka och lära 

med sig själv för att främja hälsa. Här passar framför allt begreppet lära in då det innebär att 

hälsan kan förbättras genom att öka människans förmåga att integrera ny kunskap.  

I resultatet visade det sig att patienter som hade en positiv inställning till livsförändringarna 

fick lättare att klara av de utmaningar som uppstod i livet med vätskerestriktioner. Detta 

styrker Thirsk et al. (2014) som menar att sjuksköterskor upplevde att inställningen hos 

patienter var avgörande för vårdandet och hanterandet av vätskerestriktionerna. I resultatet 

framkom det att flertalet patienter hittade alternativa lösningar för att klara av 

vätskerestriktionerna och tillfredsställa begäret efter vätska utan att påverka hälsan negativt. 

Genom att anpassa de dagliga rutiner patienter hade kunde de undvika frestelsen till att bryta 

mot vätskerestriktionerna, vilket hade påverkat hälsan negativt. Eriksson (1996) menar att en 

sjukdomsdiagnos kan skapa obalans i livet och att människan i samband med det börjar 

kämpa för och värdera sin egen hälsa. Genom att patienter har en positiv inställning till 

vätskerestriktionerna och hittar alternativa lösningar för att följa dem så skapar patienter en 

möjlighet att förbättra sin hälsa.  

I resultatet framkom det att patienter fann ett välbefinnande när de hade en tro på sig själva 

och eget ansvar för att restriktionerna följdes. Patienter menade att de tog eget ansvar för 

sina handlingar och var de enda som kunde bestämma om de skulle må bra och ha en god 

hälsa. Eriksson (2014) menar att hälsa kan uppnås oavsett sjukdom så länge människan 

upplever en känsla av sundhet, friskhet och välbefinnande. När patienter själva tar ansvar för 

vätskerestriktionerna kan de öka sitt välbefinnande. 

I resultatet visade det sig att det till en början var svårt för patienter att förstå de negativa 

symtom som kunde uppstå vid för stort intag av vätska. Efter en tid lärde sig patienter vad 

dessa symtom berodde på och först då började de följa restriktionerna. Eriksson (1996) 

menar att människan måste våga vara sig själv för att uppleva hälsa och välbefinnande. 

Känslan av att vara hel uppfattas olika av olika människor, men hälsa är något som inträffar 

när människan är hel. När patienter skapar sig egen kunskap genom erfarenheter om 

symtom och vätskerestriktioner ökar möjligheten för att patienter ska känna sig hela.  
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6.2 Metoddiskussion 

Syftet med examensarbetet var att beskriva patienters upplevelser av att följa 

vätskerestriktioner vid njursvikt. En systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002) 

beskrivning ansågs vara lämplig för att kunna besvara arbetets syfte. I en systematisk 

litteraturstudie används kvalitativa artiklar. Metoden ansågs därför lämplig då kvalitativa 

artiklar beskriver upplevelser och erfarenheter (Friberg, 2017). För att kunna använda både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar kunde en alternativ metod varit en litteraturöversikt 

enligt Friberg (2017). Detta hade också kunnat resultera i ett större urval av artiklar. 

Kvantitativa artiklar beskriver däremot sällan upplevelser utan fokuserar på siffror och 

statistik (Friberg, 2017), vilket hade varit en nackdel i examensarbetet då det är inriktat på 

patienters upplevelser. Ytterligare en metod som hade varit relevant för arbetets syfte är en 

empirisk studie, där egna data samlas in genom exempelvis intervjuer (Forsberg & 

Wengström, 2016). Fördelen med denna metod är att informationen blir direkt genom egna 

intervjuer istället för i andrahand. Denna metod är dock mer tidskrävande då personer att 

intervjua ska hittas, informationspapper ska skickas ut, medgivande ska fås och en etisk 

prövning ska skickas in och bli godkänd. Metoden ansågs därför inte lämplig i och med den 

tidsbegränsning som fanns för examensarbetet.  

Databaserna CINAHL Plus och PubMed användes vid litteratursökningen. Dessa bedömdes 

vara lämpliga eftersom de publicerar artiklar om vårdvetenskap och medicin. Genom att 

genomföra sökningar i mer än en databas kan det ge ett större utbud av artiklar. Till en 

början söktes artiklar som var publicerade inom årtalen 2014 och 2019, men då 

examensarbetets syfte ingick i ett område som inte var så väl forskat om var det svårt att hitta 

relevant material som var publicerat inom denna period. Därför fick sökningarna utökas till 

artiklar publicerade mellan 2009 och 2019. Några artiklar hittades genom att utöka urvalet 

ytterligare nio år. De artiklar som publicerats under tidigt 2000-tal kan ha minskat arbetets 

tillförlitlighet. Detta eftersom patienters upplevelser av vätskerestriktion kan ha förändrats 

under dessa år på grund av mer kunskap om sjukdomen och handhavandet av 

restriktionerna. Däremot kan det ses som en styrka att artiklarnas resultat liknar varandra 

mycket. Genom att även en tydligt presenterad arbetsprocess i analys och bilagor finns stärks 

examensarbetets tillförlitlighet. Begreppet tillförlitlighet innebär att en studie ska kunna 

upprepas med liknande eller samma villkor och ge samma resultat (Poilt & Beck, 2016). En 

utförlig beskrivning av de olika sökvägarna och alla steg i analysen finns tydligt i 

examensarbetet. Detta möjliggör att samma resultat kan uppnås med samma utgångspunkt 

och analysmetod. 

Trots att databassökningarna utökades till tidigt 2000-tal framkom inte många relevanta 

artiklar och en svaghet i examensarbetet kan vara att endast tio artiklar har använts till 

resultatet. På grund av detta finns en risk att inte tillräckligt mycket material för att styrka 

resultatet har kommit fram. Forsberg och Wengström (2016) menar att bibliotekarier kan 

vara behjälpliga för att effektivisera databassökningarna. Genom att ta hjälp av bibliotekarier 

som var kunniga inom området kunde sökningen efter artiklar ha blivit mer effektiv och gett 

ett större urval. Det kan ses som en svaghet i examensarbetet att bibliotekarier inte användes 

som hjälp då det finns en risk att vissa artiklar som hade varit användbara inte kom fram vid 

databassökningarna. 
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Sökord som användes vid databassökningarna var bland annat ”fluid restriction”, 

”experience”, ”renal failure” och ”patient experiences” då dessa ansågs vara relevanta till 

examensarbetets syfte. Dessa sökord användes med en förhoppning om att finna relevanta 

artiklar som svarade på examensarbetets syfte. För att effektivisera sökningarna i 

databaserna användes booleska termer som AND och OR. Användningen av dessa termer 

kan ha gett ett större utbud av artiklar vilket kan ses som en styrka i examensarbetet. 

Efter databassökningarna valdes tio artiklar ut som svarade på examensarbetets syfte. Dessa 

skulle sedan kvalitetsgranskas för att avgöra om de kunde inkluderas i examensarbetet eller 

inte. Kvalitetsgranskningen utfördes enligt Fribergs (2017) exempel på frågor för 

kvalitetsgranskning. Några frågor togs bort ur kvalitetsgranskningen då dessa inte upplevdes 

relevanta. Detta kan ses som en svaghet då dessa frågor kunde ge mer trovärdighet åt 

granskningen. Det kan dock ses som en styrka att alla artiklar som granskades och användes 

till examensarbetets resultat ansågs ha hög kvalitet.  

Det är viktigt att få en förståelse och se en helhet i varje artikel, samt att det stämmer överens 

med det artikeln faktiskt beskriver (Evans, 2002). För att få fram helheten ur varje artikel till 

examensarbetet lästes de upprepade gånger. Varje artikel diskuterades sedan för att se om 

samma helhet hade uppfattats. Detta gjorde att en så korrekt tolkning som möjligt av 

materialet kunde säkerställas. I denna process plockades även nyckelfynd ut ur artiklarna. 

Nyckelfynden som plockas fram ska komma direkt från originalartiklarna (Evans, 2002). 

Nyckelfynden som hittades i artiklarna var på engelska och översattes inte till svenska för att 

minska risken för feltolkning. Nyckelfynden studerades även noggrant i sitt sammanhang för 

att få en helhetsförståelse. Detta kan ses som en styrka i examensarbetet. Det kan även öka 

arbetets giltighet, ett begrepp som innebär att så lite tolkning som möjligt ska göras av 

datamaterialet (Polit & Beck, 2016). Enligt Kjellström (2012) är det viktigt att hålla 

förförståelsen åt sidan. Under vissa situationer i examensarbetet var detta svårt då det fanns 

viss tidigare kunskap och erfarenhet om ämnet. För att säkerställa att ingen förförståelse 

påverkade resultatet spenderades mycket tid på läsning och analysering av artiklarna. Under 

arbetets gång har även kontinuerliga diskussioner förts och artiklarna har studerats 

upprepade gånger för att säkerställa att egna upplevelser och erfarenheter inte påverkar 

resultatet. Genom detta har förförståelse om ämnet uteslutits till så stor del som möjligt. Det 

ökar examensarbetets giltighet genom att resultatet kan ses som sanningsenligt. Artiklarna 

som examensarbetets resultat är grundat på kom från olika länder och beskrev patienter med 

olika långa erfarenheter av vätskerestriktioner. Detta stärker examensarbetets överförbarhet 

då resultatet kan överföras på olika patientgrupper. Begreppet överförbarhet innebär att 

studiens resultat ska kunna överföras till andra grupper eller miljöer (Polit & Beck, 2016).  

6.3 Etisk diskussion 

Vid forskning finns regler och riktlinjer angående plagiat, förfalskning och fabricering som 

måste följas. Det beskrivs att det är etiskt fel att använda material utan att ange 

ursprungskällan (CODEX, 2016, 2017; Kjellström, 2012). Genom att referering i 

examensarbetet har skett med referenssystemet APA-style kan plagiat, förfalskning och 
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fabricering undvikas. Artiklarna som använts i examensarbetet har alla varit Peer reviewed. 

Peer review är ett kvalitetsgranskningssystem där vetenskapliga artiklar granskas för att 

säkerställa att de uppfyller vetenskapliga krav (CODEX, 2018a). Artiklarna som användes i 

examensarbetet har varit på engelska. Detta har kunnat resultera i etiska problem då 

engelska inte var författarnas modersmål. Ett engelskt-svenskt lexikon användes för att 

översätta ord och meningar som var svåra att förstå. Detta minimerade risken för att 

missförstånd och felöversättning skulle ske. CODEX (2018b) beskriver regler och riktlinjer 

för forskning som involverar människor. Med hänsyn till detta var det av betydelse att 

personerna i de insamlade artiklarna medverkade frivilligt. Integriteten hos personerna i 

artiklarna togs till vara när nyckelfynden presenterades på originalspråk för att undvika att 

betydelsen skulle gå förlorad vid en översättning.  

7 SLUTSATS 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att följa vätskerestriktioner vid njursvikt. 

Resultatet visade att patienter upplevde många utmaningar med att följa vätskerestriktioner, 

där utmaningarna också påverkade följsamheten till restriktionerna. Patienter upplevde att 

det ibland var omöjligt att stå emot restriktionerna när känslan av törst blev för stark. Det var 

mer utmanande att följa restriktionerna vid familjeträffar som ofta kretsade kring mat och 

dryck. Patienter tenderade då att falla för frestelsen att bryta restriktionerna. En annan 

upplevelse var att stödet från anhöriga minskade sedan patienter blivit ordinerade 

vätskerestriktioner. Patienter upplevde även att informationen som gavs var bristfällig 

gällande njursvikt och vätskerestriktion. Patienter hittade lösningar för att lättare klara av att 

hålla restriktionerna. Dessa lösningar var till exempel att skölja munnen med vatten utan att 

svälja för att dämpa de starkaste törstkänslorna, eller att inte gå utomhus vid varmt väder. 

Det upplevdes lättare att följa restriktionerna om patienter litade på sitt eget omdöme och 

hade en positiv syn på livsstilsförändringarna. Slutligen framkom det att patienter efter en tid 

med sjukdomen lärde sig att känna igen symtom på övervätskning och hur dessa kunde 

undvikas. Utifrån examensarbetets resultat anses syftet vara besvarat. Därmed kan det 

förhoppningsvis ge ökad kunskap om patienters upplevelser av vätskerestriktioner. Om 

sjuksköterskor får mer kunskap om detta är förhoppningen att det sedan kan implementeras 

i vården och leda till en ökad hälsa samt ett minskat lidande hos patienter. 

8 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Då det finns begränsat med forskning om både patienters, sjuksköterskors och anhörigas 

upplevelser gällande vätskerestriktioner vid njursvikt anses det viktigt att det forskas mer om 
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detta. Det kan ske genom att exempelvis genomföra intervjuer med dessa grupper för att 

finna lösningar till att hantera vätskerestriktioner. Dessa lösningar skulle sedan kunna 

implementeras i vården.  
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BILAGA A; SÖKMATRIS 

Datum 
Databas 
 

Sökord Urval Antal 
träffar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal 
valda 
artiklar 

Valda artiklar 

2019-02-13 
CINAHL Plus 

Haemodialysis AND experience AND 
patient AND qualitative AND needs 

Peer review, 2014–2019, 
engelska 

39 3 1 Lai, A., Loh, A., Mooppil, N., Krishnan, D., 
& Griva, K. (2011). Starting on 
haemodialysis: A qualitative study to 
explore the experience and needs of 
incident patients  

2019-02-13 
CINAHL Plus 

Fluid restriction AND thirst AND 
experience 

Peer review, 2009–2019, 
engelska 

3 1 1 Tovazzi, M.E., & Mazzoni, V. (2012). 
Personal paths of fluid restriction in 
patients on hemodialysis  

2019-02-13 
CINAHL Plus 

Renal disease or chronic kidney or 
end stage renal failure AND 
adherence AND barriers AND 
treatment 
 

Peer review, 2009–2019, 
engelska 

23 5 1 Griva, K., Ng, H.J., Loei, J., Mooppil, N., 
McBain, H., & Newman, S.P. (2013). 
Managing treatment for end-stage renal 
disease – A qualitative 
study exploring cultural perspectives on 
facilitators and barriers 
to treatment adherence 

2019-02-16 
PubMed 

Fluid restriction AND experience 
AND renal failure AND patient 

Peer review, 2009–2019, 
engelska 

3 3 2 Yodchai, K., Dunning, T., Hutchinson, 
A.M., Oumtanee, A., & Savage, S. (2011). 
How do Thai patients with end stage renal 
disease adapt to being dependent on 
haemodialysis? A pilot study. 
 
Smith, K., Coston, M., Glock, K., Elasy, T.A., 
Wallston, K.A., Ikizler, A., & Cavanaugh, 
K.L. (2010). Patient Perspectives on Fluid 
Management in Chronic Hemodialysis  

2019-02-16 
CINAHL Plus 

Thirst AND hemodialysis AND 
patient 

Peer review, 2009–2019, 
engelska 

20 1 1 Yu, J., NG, H.J., Mooppil, N., & Griva, K. 
(2016). The management of food cravings 
and thirst in hemodialysis patients: A 
qualitative study  

2019-02-17 
PubMed 

Patient AND restrictions AND 
feelings AND renal failure 

Peer review, 2009–2019, 
engelska 

5 3 1 Hollingdale, R., Sutton, D., & Hart, K. 
(2008). Facilitating dietary change in renal 
disease: investigating patient´s perspectives 



   

2019-02-17 
PubMed 

Renal AND failure AND restrictions 
AND qualitative 

Peer review, 2009–2019, 
engelska  

10 4 1 Hong, L.I., Wang, W., Chan, E.Y., 
Mohamed, F., & Hui-Chen, C. (2017). 
Dietary and fluid restriction perceptions of 
patients undergoing 
haemodialysis: an exploratory study 
 

2019-02-17 
CINAHL Plus 

Patient experiences AND dialysis 
AND diet restriction 

Peer review, 2000–2019, 
engelska 

17 5 1 Sussmann, K. (2001). Patients' experiences 
of a dialysis diet and their implications for 
the role of the dietitian 

2019-02-17 
CINAHL Pus 

Haemodialysis patient AND renal 
failure AND treatment AND beliefs 

Peer, review, 2000–2019, 
engelska 

25 3 1 Krespi, R., Bone, M., Ahmad, R., 
Worthington, B., & Salmon, P. (2004). 
Haemodialysis patients’ beliefs about renal 
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BILAGA B; KVALITETSGRANSKNING 

Nedan följer nio frågor som använts vid kvalitetsgranskning. Frågorna är hämtade med inspiration från Friberg (2012). Artiklarna har skattats 

med poäng för de frågor som går att identifiera i artiklarna, där maxpoäng är 9/9. 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat?  

2. Är syftet tydligt formulerat? 

3. Är metoden beskriven på ett tydligt sätt? 

4. Är undersökningspersonerna eller situationerna beskrivna? 

5. Är dataanalysen tydligt beskriven? 

6. Är studiens resultat relevant? 

7. Finns det en resultatdiskussion? 

8. Finns det en metoddiskussion? 

9. Förs det några etiska resonemang? 

 

Artikel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Poäng 

1  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej 7 

2 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 8 

3  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej 7 

4  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej 7 

5  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 9 

6  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej 7 

7 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 8 

8  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej 7 

9  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 9 

10 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 8 
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BILAGA C; ARTIKELMATRIS 

 

Artikel 
Nr 

Författare 
Tidskrift 
År 
Land 

Titel Syfte Urval Metod och 
dataanalys 

Resultat Kvalitet 

1 Författare: Lai, A., 
Loh, A., Mooppil, N., 
Krishnan, D., & Griva, 
K. 
Tidskrift: Psychology, 
Health and Medicine 
År: 2011 
Land: Singapore 

Starting on 
haemodialysis: A 
qualitative study 
to explore the 
experience and 
needs of incident 
patients 

Utforska de största 
problemen och 
behoven hos 
patienter under deras 
första månader med 
dialysbehandling.  

13 patienter 
med njursvikt 
deltog i 
studien. Sju 
kvinnor och 
sex män. Ålder 
39–63 år. 

Intervjuer med 
öppna frågor 
spelades in och 
transkriberades. 
Data analyserades 
med en tolknings-
fenomenologisk 
analys. 

Patienter upplevde att det var 
frustrerande att kontrollera 
vätskeintaget och de kände sig 
törstiga hela tiden. Patienter 
upplevde även negativa tankar 
angående dialysbehandling och de 
kände sig som en börda för sin 
familj. 

7/9 

2 Författare: Tovazzi, 
M.E., & Mazzoni, V. 
Tidskrift: Nephrology 
Nursing Journal  
År: 2012 
Land: Italien 

Personal paths of 
fluid restricion in 
patients on 
hemodialysis. 

Utforska hur 
patienter som 
genomgår 
dialysbehandling 
upplever 
vätskerestriktion. 

12 patienter 
med njursvikt 
deltog i 
studien. Alla 
patienter var 
över 18 år. 

Intervjuer spelades 
in och 
transkriberades. 
Analys av 
intervjuerna 
genomfördes 
enligt en 
fenomenologisk 
modell. 

Patienter upplevde att det var 
svårt att stå emot att dricka när de 
alltid var törstiga. De upplevde att 
det kändes som ett beroende.  

7/9 

3 
 

Författare: Griva, K., 
Ng, H.J., Loei, J., 
Mooppil, N., McBain, 
H., & Newman, S.P. 
Tidskrift: Psychology & 
Health 
År: 2013 
Land: Singapore 

Managing 
treatment for 
end-stage renal 
disease – A 
qualitative 
study exploring 
cultural 
perspectives on 
facilitators and 

Utforska de 
kulturella 
perspektiven på 
svårigheter i att följa 
sin behandling hos 
hemodialyspatienter.  

37 patienter 
deltog i 
studien. 
Majoriteten av 
patienterna 
var män. Alla 
patienter var 
över 21 år. 

Individuella 
intervjuer samt tre 
fokusgrupper där 
samtalen spelades in 
och transkriberades. 
Ett induktivt 
tematiskt 
tillvägagångssätt 

Patienter upplevde att det fanns 
mycket som påverkade 
följsamheten till behandlingen, 
tex. okunskap, stöttning från 
familjen och brist på kontroll.  

8/9 
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barriers 
to treatment 
adherence 

användes för analys 
av insamlade data. 

4 Författare: Yodchai, 
K., Dunning, T., 
Hutchinson, A.M., 
Oumtanee, A., & 
Savage, S. 
Tidskrift: Journal of 
Renal Care  
År: 2011 
Land: Thailand 

How do Thai 
patients with end 
stage renal 
disease adapt to 
being dependent 
on haemodialysis? 
A pilot study 

Undersöka hur dialys 
påverkar 
Thaipatienter med 
långt gången 
njursjukdom samt 
förstå patienters syn 
på att vara beroende 
av dialys.  

Fem patienter 
deltog i 
studien. Två 
kvinnor och 
tre män. Ålder 
24–64 år.  

Intervjuer spelades 
in och 
transkriberades.  
Dataanalysprocessen 
bestod av tre nivåer: 
öppen, axiell 
och selektiv kodning. 

Patienter upplevde att det var 
svårt att kontrollera sitt 
vätskeintag och de undvek 
situationer som gjorde att de 
kände mer törst.  
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5 Författare: Smith, K., 
Coston, M., Glock, K., 
Elasy, T.A., Wallston, 
K.A., Ikizler, A., & 
Cavanaugh, K.L. 
Tidskrift: Journal of 
Renal Nutrition  
År: 2010 
Land: USA 

Patient 
Perspectives on 
Fluid 
Management in 
Chronic 
Hemodialysis 

Beskriva 
dialyspatienters 
erfarenheter gällande 
egenvård och 
vätskerestriktion.  

19 patienter 
deltog i 
studien. 
Majoriteten 
var kvinnor. 
Ålder 28–82 
år. 

Fokusgrupper där 
samtalen spelades in 
och transkriberades. 
Analys av data 
skedde genom att de 
transkriberade 
intervjuerna fördes 
in i ett program som 
används för att lagra 
och koda data. 

Patienter upplevde flera 
svårigheter med att följa 
vätskerestriktioner. Dessa var till 
exempel kunskapsbrist, rädsla och 
ett starkt begär efter vätska.  
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6 Författare: Yu, J., NG, 
H.J., Mooppil, N., & 
Griva, K. 
Tidskrift: Journal of 
Health Psychology 
År: 2016 
Land: Singapore 

The management 
of food cravings 
and thirst in 
hemodialysis 
patients: 
A qualitative 
study 

Utforska 
dialyspatienters 
erfarenheter 
angående mat- och 
vätskebegär, samt 
deras strategier för 
att hantera begären. 

32 patienter 
deltog i 
studien. Ålder 
21–76 år. 

Intervjuer spelades 
in och 
transkriberades. Data 
analyserades genom 
en systematisk 
identifiering av 
likheter som 
framkom i 
intervjuerna. 

Patienter upplevde att det var 
frustrerande med restriktioner. 
De försökte tänka på vad 
konsekvenserna skulle bli av att 
dricka för mycket för att klara av 
att följa restriktionerna.  
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7 Författare: 
Hollingdale, R., 
Sutton, D., & Hart, K. 

Facilitating 
dietary change in 
renal disease: 

Utforska patienters 
syn på betydelsen av 

20 patienter 
deltog i 
studien. 

Fokusgrupper där 
samtalen spelades in 
och transkriberades.  

Patienter hade olika syn på hur 
livskvalitén påverkas av de 
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Tidskrift: Journal och 
Renal Care 
År: 2008 
Land: Storbritannien 

investigating 
patients’ 
perspectives 

mat och dryck vid 
njursjukdom.   

Majoriteten 
var män. Inga 
ålderskriterier. 

Data analyserades 
genom en ”ram-
metod” som används 
för att identifiera 
likheter och teman. 

restriktioner som finns vid 
njursjukdom.  

8 Författare: Hong, L.I., 
Wang, W., Chan, E.Y., 
Mohamed, F., & Hui-
Chen, C. 
Tidskrift: Journal of 
Clinical Nursing 
År: 2017 
Land: Singapore 

Dietary and fluid 
restriction 
perceptions of 
patients 
undergoing 
hemodialysis 

Utforska och skapa 
förståelse för hur 
patienter som 
genomgår 
dialysbehandling ser 
på mat- och 
vätskerestriktioner.  

14 patienter 
deltog i 
studien. Fem 
kvinnor och 
nio män. Ålder 
38–67 år. 

Intervjuer spelades 
in och 
transkriberades. En 
tematisk dataanalys 
med ett induktivt 
tillvägagångssätt 
användes för att 
identifiera och 
analysera likheter i 
insamlade data.  

Patienter upplevde frustration och 
svårigheter gällande 
vätskerestriktioner. De lärde sig 
hur mycket vätska de fick 
konsumera genom tidigare 
erfarenheter.  
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9 Författare: Sussmann, 
K. 
Tidskrift: Journal of 
Renal Nutrition 
År: 2001 
Land: England 

Patients’ 
experiences of a 
dialysis diet and 
their implications 
for the role of the 
dietitian 

Undersöka 
erfarenheter hos 
dialyspatienter som 
följer mat- och 
vätskerestriktioner, 
samt att ta reda på 
hur dietister kan 
stötta patienterna.  

Åtta patienter 
deltog i 
studien. Fyra 
kvinnor och 
fyra män. 
Ålder 20–68 
år. 

Intervjuer spelades 
in och 
transkriberades. 
Dataanalys skedde 
genom identifiering 
av likheter och 
skillnader i 
intervjuerna. 

Patienter upplevde varierade 
svårigheter relaterat till dialys 
samt mat- och vätskerestriktioner.  
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10 Författare: Krespi, R., 
Bone, M., Ahmad, R., 
Worthington, B., & 
Salmon, P. 
Tidskrift: Patient 
Education and 
Counseling 
År: 2004 
Land: Storbritannien  

Haemodialysis 
patients’ beliefs 
about renal failure 
and its treatment 

Belysa 
dialyspatienters syn 
på njursvikt och 
deras behandling.  

16 patienter 
deltog i 
studien. 11 
kvinnor och 
fem män. 
Ålder 23–77 
år. 

Individuella 
intervjuer som 
genomfördes under 
dialysbehandling. 
intervjuerna spelades 
in och 
transkriberades. 
Sedan skedde en 
induktiv analys av 
insamlade data. 

Patienter upplevde att mat- och 
vätskerestriktioner var 
frustrerande att följa och de 
försökte hitta alternativa 
lösningar för att minska suget. 
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