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Sammanfattning    

Människor som drabbas av kronisk/långvarig njursvikt i Sverige kan erbjudas olika 

behandlingsmöjligheter. Behandlingen innefattar många olika delar såsom diet, 

vätskeföreskrifter, medicinering och dialysbehandlingar. Med egenvård avses de 

aktiviteter som krävs för att optimalt kunna leva med en sjukdom i vardagen och 

egenvårdsförmåga som kunskaper, kompetens och aktiviteter relaterade till hälsa. Syftet 

var att beskriva faktorer som har betydelse för egenvården hos patienter med 

kronisk/långvarig njursvikt från ett patientperspektiv. Studien är utförd som en 

litteraturstudie av sju kvalitativa artiklar. Resultatet delades upp i fyra teman; Ställd 

inför nya egenvårdskrav i samband med sjukdom och behandling, Att införliva 

egenvården i vardagen, Positiva erfarenheter av egenvård och Patientens upplevelser av 

vårdpersonalens bemötande av egenvård. I diskussionen kopplas bakgrund och resultat 

ihop. Patientens förmåga till coping, följsamhet och hantering av lidandet påverkar 

egenvården. Vetskapen om att ha en sjukdom som inte går att bota kan göra att 

patienten hamnar i en livskris, som i sin tur kan leda till depression. För att patienten 

skall lyckas med sin egenvård behövs stöd och uppmuntran från vårdpersonalen. 

Hjälpmedel som patientdagbok och motiverade samtal kan vara stöd för patienten. 
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INLEDNING 

Eftersom vi arbetar som sjuksköterskor på en hemodialysavdelning, träffar vi dagligen 

patienter som drabbats av kronisk/långvarig njursvikt.  På vår arbetsplats finns ett 

anslag där det står, ”Fråga inte om patienten vill ha påsdialys eller bloddialys. Utan 

istället om patienten vill fortsätta vara aktiv, utbildad och ta ansvar för att må bra”. Det 

är en strävan och ett mål för oss att få patienterna delaktiga och engagerade i sin 

egenvård, så mycket som det är möjligt. Vi ville därför byta från vårt 

sjuksköteskeperspektiv till ett patientperspektiv och se hur egenvård upplevs av 

patienterna. Den här uppsatsen handlar om människor som har drabbats av 

kronisk/långvarig njursvikt, om deras tankar och erfarenheter av egenvård. Vården av 

kronisk/långvarig njursvikt är mycket komplex. För att uppnå bästa möjliga livskvalité 

för de drabbade, så är det av yttersta vikt att patienten har kunskap om sjukdomen och 

är aktiv i sin egenvård. Dialysvård är en livsuppehållande behandling för patienter med 

otillräcklig njurfunktion. Det rör sig om ca 3600 patienter i Sverige år 2008, varav ca 

580 patienter i Västra Götalandsregionen. Av dessa har ca 70 % hemodialys. De 

resterande 30 % har peritonealdialys (Svenskt njurregister, 2008). 
 

BAKGRUND 

Njursvikt  

Njursvikt kan vara akut eller kronisk. En akut njursvikt utvecklas snabbt medan en 

kronisk/långvarig njursvikt kan ta många år för att utveckla symtom (Nyberg & 

Jönsson, 2004). 

En akut njursvikt kan uppstå t.ex. vid multiorgansvikt och är ofta övergående. De 

vanligaste orsakerna till kronisk/långvarig njursvikt är diabetes, pyelonefrit, kronisk 

glomerulonefrit, cystnjurar, högt blodtryck, och njurmissbildningar. Vanliga symtom är 

trötthet, klåda, andfåddhet, ödem, sämre aptit, illamående, kräkningar, 

koncentrationssvårigheter och sömnrubbningar. Vid njursvikt stiger halterna av urea 

och andra slaggprodukter i kroppen. Rubbning i kalk/fosfatbalansen och metabolismen 

av D-vitamin, leder till ökade halter av parathyroidea hormon, som leder till urkalkning 

av skelettet och därmed ökad risk för benbrott. Anemi kan uppstå på grund av brist på 

erytropoetin. Njurarnas försämrade förmåga att utsöndra salt och vatten leder till 

vätskeretention, högt blodtryck och hyperkalemi (Aurell, 2004). I boken Morgongåva 

av Ingela Fehrman-Ekholm beskrivs de första symtomen så här: ”Vad är det? undrade 

jag. Jag måste stanna och vila. Får mjölksyra i benen hela tiden. Blir andfådd, pustade 

min man Lasse. Det känns obehagligt” (Fehrman-Ekholm, 2004, s.6). 

 

Oftast är den njursjuka patienten känd på njurmottagningen, eftersom patienten går dit 

regelbundet och tar prover. I samarbete med läkare och mottagningssjuksköterskan 

planeras och samordnas förberedelser av åtgärder under perioden från konstaterad 

njursvikt till start av dialys eller transplantation (Nyberg & Jönsson, 2004). När 

njurfunktionen har sjunkit till cirka 5-10 procent behövs aktiv uremivård (Aurell, 2004).  
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Riktlinjer angående mål för utredning och behandling av patienter med njursvikt enligt 

Svensk njurmedicinsk förening (2007) är: 

 Minska progress av njurfunktionsnedsättning,  

 Förebygga och behandla komplikationer till njurinsufficiens.  

  Förebygga och lindra uremiska symtom.  

  Förbereda kommande dialys/transplantation.  

 Palliativ behandling vid njurinsufficiens för patienter för vilka behandling med dialys  

      och transplantation inte är indicerad (Alvestrand & Attman., 2007, s.9). 

Dialys  

Det finns två olika former av dialys att välja på antigen peritonealdialys (PD) eller 

hemodialys (HD). Huvudmålen för behandlingssätten är följande. Vid njursvikt finns 

det ofta överskott på vätska i kroppen, eftersom de flesta av patienterna har mycket liten 

eller ingen diures alls. Överskottsvätskan som patienterna samlar på sig emellan 

behandlingarna skall avlägsnas, så att patienterna återfår sin idealvikt, den så kallade 

torrvikten. Vilket innebär att patienterna har varken för lite eller för mycket vätska i 

kroppen. Överskottet på vätska leder till högt blodtryck och ökad belastning på hjärtat, 

som i värsta fall kan leda till lungödem och död. Höga halter av kalium ansamlas i 

kroppen så elektrolytbalansen måste korrigeras. För höga halter av kalium kan leda till 

hjärtarytmier. Dialysbehandlingen korrigerar syra-bas balansen i kroppen och renar 

kroppen från toxiska ämnen. Hemodialysbehandling eller peritonealdialys är inga 

botande behandlingar utan endast livsuppehållande (Nyberg & Jönsson, 2004).  

Peritonealdialys. 

PD behandling är förstahandsvalet vid dialysstart. Med stöd av njurarnas restfunktion, 

räcker denna behandling i några år. För patienter med hjärtsvikt kan PD vara ett bättre 

alternativ än bloddialys, eftersom den är skonsammare mot kroppen. Patienten får lära 

sig att sköta behandlingen själv med påsbyten och omläggningar av katetern. En del 

patienter kan behöva viss hjälp av närstående och/eller hemsjukvården så kallad 

assisterad PD. Vid peritonealdialys har patienten en kateter via bukväggen. Genom 

katetern förs steril dialysvätska in i bukhålan. Genom bukhinnans fina kärl passerar 

slaggämnen och vatten till dialysvätskan som efter en tid töms ut. Överskottsvatten 

avlägsnas till dialysvätskan med hjälp av osmos, genom höga koncentrationer av glukos 

i dialysvätskan. Beroende på hur mycket vätska man vill avlägsna väljer man 

dialysvätska med olika glukosstyrkor (Aurell 2004). Det finns två sätt att utföra PD på, 

CAPD eller APD. CAPD står för kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialys. Vid 

CAPD-behandling byts dialysvätskan manuellt cirka fyra gånger per dygn. APD betyder 

automatisk peritonealdialys, behandlingen sker nattetid då en maskin automatiskt byter 

ut dialysvätskan flera gånger under natten. APD behandling kan underlätta så att 

patienten kan fortsätta arbeta eller gå i skola (Nyberg & Jönsson 2004). 
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Hemodialys. 

 

För att genomföra hemodialysbehandling krävs tillgång till patientens blodbana. En 

kärlaccess måste anläggas. Detta kan uppnås på tre olika sätt. Förstahands alternativet är 

att använda patientens egna kärl och anlägga en arteriovenös fistel (AV-Fistel) genom 

ett litet operativt ingrepp. Alternativ två är att opereras in ett konstgjort kärl, en så 

kallad kärlgraft. Alternativ tre är att sätta in en central dialyskateter. Bloddialys är en så 

kallad extrakorporeal behandling vilket innebär att reningen sker utanför kroppen. Blod 

leds från patienten via slangar till en dialysmaskin. På dialysmaskinen finns ett filter, 

även kallad dialysator eller den konstgjorda njuren, där reningen av blodet sker. Efter 

blodet passerat dialysatorn förs blodet tillbaka till patienten. Vanliga komplikationer 

som kan ske under dialys är blodtrycksfall, muskelkramper, huvudvärk och illamående. 

Det vanligast är att patienterna dialyserar 3ggr/vecka och har behandlingstid på 4 

timmar. Men det finns stora variationer i behandlingens omfattning och längd. 

Som dialyspatient idag finns det möjlighet att lära sig att sköta sin dialysbehandling 

själv. Patienten kan då sköta behandlingarna i hemmet eller på en självdialysenhet. 

Självdialysenheterna kan vara belägna på sjukhuset eller utanför sjukhuset.  

Självdialyserna är bemannade med sjuksköterskor till stöd och hjälp för patienterna som 

väljer detta alternativ. Det vanligaste är fortfarande att behandlingarna ges på sjukhus 

och att sjuksköterskorna sköter dialysbehandlingarna (Nyberg & Jönsson 2004). 

 

Egenvård  

 

Nationalencyklopedin (2009) definierar egenvård som ”de åtgärder som den enskilde 

själv kan vidta vid enkla och vanliga sjukdomar och skador”. 

 

Vad som kan anses vara egenvård finns även reglerat av socialstyrelsen i föreskrift 

(SOSFS, 2009:6 ). Där det står att hälso- och sjukvården skall utgå ifrån 

patientsäkerheten i bedömningar av vilken vård en patient kan klara av att utföra på 

egen hand. Om det finns en risk att patienten skadas får vården inte räknas som 

egenvård. 

 

Curtin och Mapes (2001) definierar egenvård som ”clients´ positive efforts to oversee 

and participate in their helth care to optimize health, prevent complications,control 

symtoms, marshal medical resources,and minimize the intrusion of the disease into their 

preferred lifestyle”(Curtin & Mapes, 2001, s.386). 

 

Dorothea Orem är en amerikansk omvårdnadsforskare och sjuksköterska som 

utvecklade en specifik egenvårdsteori (Marriner Tomey, 1994). Egenvård beskrivs av 

Orem vara något som vuxna friska personer själv tar initiativ till för att upprätthålla liv, 

hälsa och välbefinnande. Orem anser att egenvårdbehovet är mångdimensionellt och 

menar att en medveten egenvård ger en förutsättning för bevarad hälsa, utveckling, 

strukturerad livssituation och personlig integritet. Hon anser att alla människor har 

egenvårdsresurser men av olika skäl använder dem mer eller mindre medvetet. 
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Egenvård kan innefatta hälsobefrämjande ätande och drickande, vila, sömn, motion, 

stresskontroll, social aktivitet, utveckling av egna intressen, religiositet. Det finns även 

specifika egenvårdsbehov som är knutna till hälsoproblem som kan uppstå vid sjukdom, 

skador och handikapp, som kräver medicinsk vård och behandling. Det kan innefatta att 

söka vård vid sjukdom, ha kunskap om sjukdom, behandling och komplikationer som 

kan uppstå samt att lära sig att leva med sitt hälsotillstånd och acceptera detta (Orem, 

1991). 

 

Exempel på egenvårdaktiviteter hos patienter som har hemodialysbehandling kan vara, 

att följa ordinerad medicinering, att följa vätske- och dietrestriktioner och fullfölja 

dialysbehandlingarna. Patienterna bör även vara uppmärksamma på tecken eller symtom 

på eventuella biverkningar eller komplikationer samt söka kunskap om njursvikt 

(Simmons, 2009). 

 

Följande exempel är hämtade från Svensk njurmedicinsk sjuksköterskeförening (SNSF) 

standardvårdplan för patienter med kronisk/långvarig njursvikt, som skall påbörja HD 

behandling. Här beskrivs vad egenvård för dessa patienter kan bestå av (SNSF, 2008). 

 

 Vätskerestriktioner; att ha kunskap om övervätskning. Vara uppmärksam på 

förändringar såsom tungandning, benödem eller ansiktsödem. Följa 

viktutvecklingen mellan behandlingarna. 

 Ha kunskap om kärlaccessen betydelse. Ge akt på infektionstecken. Kunna 

kontrollera funktionen hos Av-fisteln om sådan finns. Förbereda med att 

applicera Emla plåster inför punktion av Av-fistel. 

 Följa dietrekommendationer, som att äta mindre salt, undvika fosfat-och kalium 

rika livsmedel.  

 Det finns risk för klåda och torr hud på grund av njursvikten; att smörja in huden 

med mjukgörande salva (Ibid.). 

 

När patienten är engagerad i sin egenvård kan det leda till empowerment. Björvell 

(1999) förklarar begreppet empowerment som en process som ger individer herravälde 

över sina egna liv. Det berör patientens förmåga och rätt att så långt de kan och önskar 

kunna bestämma om och kontrollera sin vård och egenvård. Empowerment är en 

förutsättning för att patientens egen syn på sin sjukdomssituation och möjlighet att 

medverka till bästa möjliga hälsa och livskvalitet tas tillvara på. Det finns tre 

komponenter som är viktiga när det gäller empowerment. Det första är att 

hälsobefrämjande åtgärder måste vara överensstämmande med vad patienten anser vara 

av vikt. Det andra är att vårdpersonal och patienten måste arbeta tillsammans med att 

lösa aktuella problem och fatta beslut om vad som behöver göras. Den tredje 

hälsobefrämjande åtgärden måste vara överensstämmande med allmän hälsopolicy. För 

att uppnå empowerment måste patienten ha förmåga och möjlighet att reflektera över 

behandlingseffekter och egenvårsdsbeteenden som har betydelse för hälsa och 

välbefinnande. Det är viktigt att patienten får tillgång till sjukdomsspecifik kunskap, för 

att förstå vad som är rimligt och möjligt att göra.  
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Följsamhet 

Med egenvårdsbrist menar Orem en bristande överensstämmelse mellan individens 

egenvårdskrav och egenvårdskapaciteten. Vid kronisk/långvarig njursvikt kommer det 

till nya egenvårdsbehov och egenvårdskapaciteten kan förändras. Det kan medföra att 

den egenvårdskapaciteten som patienten innehar inte längre räcker till för att möta de 

nya egenvårdskraven. Det uppstår en obalans mellan egenvårdskraven och 

egenvårdskapaciteten i det dagliga livet, som leder till att en egenvårdsbrist uppstår. 

Kort sagt; behoven överstiger patientens förmåga att möta dem (Orem, 1991). 

  

Den dag då patienten med njursvikt påbörjar sin behandling med dialys ändras tillvaron 

drastiskt. Veckorna kommer att inrutas efter ett schema, fasta tider tre till fem gånger i 

veckan. Taxiresor till och från dialysen styr patientens och anhörigas liv. Följande citat 

är hämtat ur Morgongåvan av Fehrman Ekholm” Efter sitt arbete på Ericsson körde 

han till dialysen tre gånger i veckan. Bara dialysen tog fem-sex timmar och hela 

söndagseftermiddagen försvann. Inga söndagsmiddagar längre och inte ville äta när 

han kom hem heller. Mådde inte bra”(Fehrman Ekholm, 2004, s.8). 

 

 Patienten kommer att ställas inför nya krav angående kost, medicinering och 

vätskerestriktioner. Ett sätt att hantera situationen kan vara att aktivt ta del av sin 

behandling. Om vårdaren visar patienten tilltro till hans/hennes egen förmåga så kan 

patientens självförtroende stärkas.  Om patienten känner eget ansvar och motivation kan 

det inverka positivt på följsamheten till behandlingen (Nyberg & Jönsson, 2004). 

 

 Hansson Scherman (1998) skriver att följsamhet har studerats ur ett medicinskt 

perspektiv och inte från ett patientperspektiv. Patientperspektiv innebär att försöka 

förstå det som ligger bakom patientens handlande. Patienten ses inte bara som en 

patient, utan som en människa. Hur patienten hanterar sin sjukdom beror på hur 

patienten tillsammans med andra människor i olika situationer utvecklar tankar, känslor 

och värderingar. Sjukdom har olika innebörd för olika människor. Det beskrivs att 

sjukdom kan ses från olika perspektiv. Ett perspektiv är att se sjukdom som en subjektiv 

upplevelse, sjukdom är det som kan kännas och upplevas i den egna kroppen. Patienten 

anser sig vara sjuk om han eller hon känner sig sjuk. Det kan vara svårt att följa 

ordinationer om patienten inte har märkbara symtom på sin sjukdom. Ett 

förhållningssätt till sjukdom är livsbejakande, att patienten gör det som känns viktigast i 

livet. Patienten gör det som värdesätts högt för att bibehålla sin identitet. Därför kan 

patienten uppleva förändringar av levnadssättet som ett hot mot identiteten. Patienten 

vill leva utan att ta hänsyn till sin sjukdom.  

Problematiken med patienternas följsamhet har studerats i många år. Hansson Scherman 

och Friberg (2009) skriver att vården behöver ändra sitt synsätt. Vårdpersonalen skall 

fokusera på hur patienten upplever och förstår sin situation istället för att fokusera på att 

patienten inte gör som vi vill. Patientens förståelse och upplevelse påverkar deras 

beteende. 

 

Egenvård har även setts som ett verktyg till att förbättra följsamheten hos patienter med 

kronisk/långvarig njursvikt. Genom att patienterna har kunskap kan de påverka och vara 

delaktiga i sin behandling och även ta beslut om sin behandling (Richard, 2006). 
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Kronisk/långvarig njursvikt, lidande och kris. 

Kronisk/långvarig njursvikt inkräktar alltid på livet för den drabbade. Dels sjukdomen i 

sig men även behandlingen som följer, av stor betydelse är den drabbades ålder och 

livssituation. Unga kan fundera runt utbildning, arbete, medelålders kan ha oro för barn 

och gamla föräldrar. De äldre kan ha en rädsla inför sin död och ha bekymmer för de 

efterlevande (Nyberg & Jönsson, 2004). 

 

Eriksson (1994) menar att lidandet är en del av livet. Lidandet i sig själv har inte någon 

mening, men att varje människa som genomgår lidande kan tillskriva det en mening. 

Eriksson delar upp lidandet i tre kategorier; sjukdomslidande, vårdlidande och 

livslidande. Med sjukdomslidande avses upplevelser som är kopplade till sjukdom och 

behandling. Det kan vara av fysisk eller psykisk karaktär, som till exempel smärta, 

orsakad av sjukdomen i sig eller att behandlingarna är smärtsamma. Själsligt/andligt 

lidande, som upplevelse av skam, förnedring eller/och skuld, förnedring uppleva att 

han/hon är mindre värd på grund av sjukdomen. Känna skam/skuld över att inte ha levt 

rätt och därför drabbats av sjukdom. Följande citat beskriver sjukdomslidande hos en 

patient med kronisk/långvarig njursvikt: 
 

”Itching is… the way it’s been for the last couple of years makes me so depressed, you 

couldn’t understand. I almost jumped the other night-from the balcony. If it hadn’t been for 

my wife I would have jumped. That’s how tiered I am of it” (Hagren, B., Petterssen, I-M., 

Severinsson, E., Lützen, K. & Clyne, N, 2005. s.297). 

 

Vårdlidande är en upplevelse som är kopplad till en vårdsituation. Det kan röra sig om 

en kränkning av patientens värdighet, till exempel att inte skydda patienten vid 

vårdåtgärder som berör intima zoner eller personliga frågor. Maktutövning, fördömelse 

och straff, tvinga patienten till handlingar som han/hon inte skulle göra av egen fri vilja. 

Utebliven vård, oförmåga hos vårdare att se och bedöma vad patienten behöver 

(Eriksson, 1994). 

Ett exempel på vårdlidande hämtat ur Boken om Mona, en kvinna som har haft 

hemodialysbehandling i 32 år. Hon berättar:  
 

 Ja, när det kommer nya som inte lyssnar på vad jag säger. Men jag har mest blivit arg och 

sagt de får gå sin väg om de inte gör som jag säger. Även när det kommer såna som inte är 

vana att sticka och som inte lyssnar. Även då har jag skickat iväg dem 

 (Liljeblad & Nykvist, 2001, s.16). 

 

Sjukdom och ohälsa kan leda till ett livslidande eftersom det berör hela människans 

livssituation, något som påverkar och kan hota hela existensen. Livet blir inte som det 

var tänkt för den drabbade (Eriksson, 1994). Nästa citat belyser livslidandet och är 

också hämtat från boken om Mona. På frågan om vad hon anser sig ha missat i livet på 

grund av sjukdomen svara hon så här: 
 

Innan värken kom tyckte jag inte att jag behövde försaka någonting. Värken började i 

samband med att jag fick börja med dialys tre gånger i veckan. Det var 1985, då hade jag haft 

dialys i 17 år och tyckte inte det begränsade mitt liv alls. Efter att jag fick dialys tre gånger i 

veckan har allt bara gått utför och blivit sämre och sämre. Jag tycker fortfarande inte dialysen 

är det som begränsar utan värken. Värken blir givetvis värre när jag tvingas ligga still i 4 ½ 

timmar och ändå värre när blodtrycket återigen är så lågt. Värken begränsar mitt dagliga liv 

totat. Om jag vaknar en dag och det är vackert väder kan jag inte klä mig och ge mig ut. Jag 
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måste vänta till den tid som är avtalad med hemtjänsten. Då är ofta både det vackra vädret och 

orken borta Inte ens hjälpa en bekant som bor i mitt hus med att rasta hennes lilla hund kan 

jag. Smärtorna tar helt kraften ur mig och då blir det jobbigt att åka till Lund två gånger i 

veckan (Liljeblad & Nykvist, 2001, s.17). 

 

Alla människor har samma värde och värdighet, men människor har även en egen 

uppfattning om sin egen värdighet. Att uppleva att man är värdefull och har ett 

egenvärde är av grundläggande betydelse för hälsoprocessen. Det är därför viktigt att 

patienterna blir bekräftade och sedda utav vårdarna. Vårdarna har sin kunskapsbas och 

sina åsikter vad som är rätt och fel och vad de anser vara bäst för patienten. Men 

patienten har sin syn och patienten har alltid rätt att välja själv (Eriksson, 1994). 

 

Hagren, Petterssen, Severinsson, Lützen och Clyne (2001) studerade hur lidandet 

upplevdes av patienter som har hemodialysbehandling. Huvudtemat de fann var att 

hemodialysmaskinen blev som en symbolisk livlina på vilken dessa patienters liv 

berodde. Genom att hålla sig till denna livlina undvek de döden, men på bekostnad av 

sin frihet. De blev beroende av dialysmaskinen, vårdarna och uppbundna tidsmässigt för 

sina dialysbehandlingar, behandlingar som de ansåg tog lång tid och var tröttande. Detta 

hade i sin tur effekter för patienternas äktenskap, familj och sociala liv. Lindring av 

lidandet sågs när patienterna anpassat sig till situationen och accepterat att de var 

beroende av hemodialysbehandlingarna. Det som också kunde lindra lidandet hos 

patienter var att de blev bekräftade och sedda som individer av vårdarna, samt att de 

fick behålla sin autonomi (Ibid.). 

 

Eriksson (1994) har kommit fram till följande slutsats. För att kunna lindra lidandet så 

är det viktigt att det skapas en vårdkultur där patienten känner sig välkommen och 

respekterad. Patienten skall känna sig delaktig och vara välinformerad, för då kan oro 

och ängslan minskas.  

 

Att drabbas av kronisk sjukdom kan leda till en kris. Cullberg (1996) beskriver fyra 

olika försvarsmekanismer som den drabbade kan reagera med, förnekande, 

rationalisering, projektion och regression. Förnekande och bortträngning innebär att 

tankar och upplevelser som är obehagliga trängs bort från medvetandet till det 

omedvetna. Med förnekelse menas att patienten vägrar tro på vad någon säger eller 

förklarar och det beror inte på bristande kunskap. Rationalisering innebär att patienten 

hittar mindre hotande förklaringar t.ex. fel på medicinsk utrustning. Vid projektion för 

patienten över sina problem till andra eller lägger skulden på andra. Regression betyder 

att återgår till ett tidigare utvecklingsstadie och blir som ett barn på nytt. 
 

Coping och KASAM begreppet. 
 

Ordet cope betyder ”klara av, stå pall, gå i land med”. Coping handlar om att hantera 

situationen som den är. När det sker medvetet kallas det aktiv coping, problemlösning 

och positivt tänkande. Passiv coping är ofta destruktivt, svårt att hantera situationen, 

som att älta, vänta på mirakel. En människas copingförmåga grundläggs i barndomen. 

Det är först när en svår situation uppstår som t.ex. dialyskrävande njursvikt som 

copingförmågan sätts på prov (Brattberg, 2008). 

Antonovsky (2005) utvecklade den salutogena teorin. Salutogenes betyder hälsans 

ursprung. Det centrala i teorin är grad av känsla av sammanhang en individ har i livet, 
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KASAM. När en person utsätts för stress hanteras situationen beroende på grad av 

individens KASAM. Personer med stark KASAM har en större benägenhet att 

identifiera problem och välja vilka av sina resurser som de skall använda för att lösa 

problemet. Dessa personer kan se en mening med vad de gör och motiveras till ett 

hälsobefrämjande beteende. Antonovsky menar att vår känsla av sammanhang i livet är 

en sorts allmän beredskap för att handskas med stressande situationer, att människors 

förmåga att hantera olika situationer beror på i vad mån de upplever sammanhang. En 

persons välbefinnande är förknippat med den egna förståelsen över sin livssituation. 

 

De tre centrala komponenterna i denna teori är; 

 Begriplighet är att förstå det som händer människan i livet, som 

kronisk/långvarig njursvikt. 

 Hanterbarhet att man kan klara och kan påverka de situationer som inträffar i 

livet.  till exempel dialysbehandling. 

 Meningsfullhet är den mest grundläggande komponenten. Om man inte upplever 

mening betyder det inte så mycket att man kan förstå och har en känsla av att 

kunna klar av olika situationer. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Vården i samband med kronisk/långvarig njursvikt är mycket komplex och innefattar 

många olika delar. Egenvård hos denna patientkategori kan innefatta att ha kontroll över 

medicinering, diet och vätskeintag och att vara observant på kroppssignaler och symtom 

från kroppen. Det kan också innefatta att patienterna sköter sina dialysbehandlingar helt 

själva eller med lite assistans från vårdpersonal. Vården vid kronisk/långvarig njursvikt 

pågår vanligtvis under en lång tid och under dygnets alla timmar. Detta ställer krav på 

att patienterna medverkar i behandlingen. Därför är det viktigt att patienterna har goda 

kunskaper om sjukdom och behandling för att de skall kunna vara aktiva. Om inte 

patienten medverkar i egenvården kan det leda till en ökad risk för komplikationer, 

sjuklighet och kan ytterst leda till att patienten avlider. Men hur upplever patienter med 

njursvikt egenvård? Vad finns det för specifika problem och vad finns det för fördelar 

för denna patientgrupp vad det gäller egenvård? Tidigare forskning om egenvård vid 

kronisk/långvarig njursvikt har framförallt varit inriktat på följsamhet. 
 

SYFTE 

Syftet är att beskriva faktorer som har betydelse för egenvården hos patienter med 

kronisk/långvarig njursvikt från ett patientperspektiv. 

 

METOD 

Vi har valt att göra en litteraturstudie och analysera kvalitativa studier. Genomförandet 

följer analysgången som Friberg (2006) inspirerad av Evans (2003) beskriver i sin 

metodbok. Målet med kvalitativa studier är att öka förståelsen för ett fenomen, som att 

förstå patientens upplevelser, erfarenheter, förväntningar, behov och hur dessa skall 

tillgodoses. Därför ansåg vi denna metod som lämplig. Analysarbetet beskrivs av 

Friberg (2006) som en rörelse från helhet till delar, delar som sen bildar en ny helhet. 



 

 

9 

Helheten består av de analyserade artiklarnas resultat. För att få en uppfattning om 

materialet bör det läsas flera gånger, nyckelfynd identifieras från varje studies resultat. 

Likheter och skillnader jämförs, framträder några mönster?  Efter det sammanställs det 

nya resultatet av det analyserade materialet och en ny helhet skapas, som presenteras i 

nya övergripande teman. Genom att analysera artiklar med kvalitativ metod kan 

kunskapen ökas hos vårdpersonalen om faktorer som påverkar egenvården hos patienter 

med kronisk/långvarig njursvikt. De artiklar som analyserades utgick från ett 

patientperspektiv, vilket stämde med studiens syfte. 
 

 
Figur 1. Faser i arbetsgången vid analys av kvalitativa studier (Friberg, 2006, s.109). 

 

Litteratur sökning 

Sökningar gjordes i databaserna Cinahl, Medline, Academic search premier, Pubmed, 

Eric och Google. Cinahl, Medlie och Academic search premier, valdes för att dessa 

databaser behandlar hälso- och sjukvård, vård och omvårdnad. Eric är en databas för 

pedagogik, psykologi och utbildning. Google sökningen gjordes för att se om det fanns 

möjlighet att få tag på relevanta studier via denna sökmotor. Tre artiklar hämtades från 

Academic search premier två från Cinahl och två via Pubmed. Sökord var: Self-care, 

Self-management, End stage renal disease, Dialysis och Qualitative.  Vi utgick först 

från self -care men upptäckta att även self management kunde användas. För att få 

begränsningar i sökningen, så att det handlade om patienter med kronisk njursjukdom så 

använde vi söktermerna dialysis och end stage renal disease. Eftersom vi sökte 

kvalitativa studier så användes söktermen qualitative. Ett sökord som vi tog bort var 

patient perspektive, eftersom det sökordet inte var så vanligt förekommande.  Sökorden 

användes enskilt samt i olika kombinationer. När vi sökte i databasen Cinahl med 
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sökorden self-care AND dialysis fick vi 304 träffar. När vi lade till qualitative sjönk 

antalet till 28 träffar. Vi sökte också i artiklarnas referenslista för att kunna finna 

relevant litteratur och fann också artiklar den vägen. Vi läste igenom ett 50-tal 

kvantitativa och kvalitativa artiklar, för att se om det fanns några delar i dessa som 

kunde behandla egenvård i någon mån, eftersom vi hade svårt att fina relevanta artiklar. 

Motivet till att läsa även kvantitativa studier var för att se om det fanns någon kvalitativ 

del, som vi skulle kunna använda till resultatet. Inklusionskriterierna var att artiklarna 

skulle beskriva egenvård hos kroniskt/långvarigt njursjuka och utgå från ett 

patientperspektiv. Studierna skulle vara skrivna på engelska eller svenska och 

publicerade i peer-reviewed journals. Tidskriftens vetenskaplighet kontrollerades i 

databasen Ulrich`s. Vi använde även en granskningsmall för kvalitativa studier (bilaga 

1). Forskningen skulle vara vetenskapligt publicerad från år 2000 och framåt. Artiklarna 

skulle återge erfarenheter och upplevelser av egenvård, hos vuxna patienter med 

diagnosen kronisk/långvarig njursvikt. 

 

Det var många av artiklarna som föll bort eftersom de var skrivna utifrån ett 

sjuksköterskeperspektiv och kvantitativa, vilket inte stämde med denna studies syfte. Ett 

exklusionskriterie var att utesluta njurtransplanterade patienter. Visserligen är 

njurtransplantation också en behandlingsstrategi för kronisk/långvarig njursvikt, men de 

patienterna ställs inför andra krav och utmaningar. Till sist valdes sju kvalitativa artiklar 

ut. Dessa artiklar bedömdes uppfylla de uppställda inklusionskriterierna och vara av hög 

vetenskaplig kvalitet. 

 

Litteraturanalys 
 

Efter att ha sökt och valt ut kvalitativa artiklarna som svarade mot syftet påbörjades 

analysarbetet, som finns beskrivet i metoden. Vi läste igenom artiklarna i dess helhet 

flera gånger, för att få en uppfattning om innehållet. Vi fortsatte vårt analysarbete med 

att fokusera mer på varje studies resultatdel och skrev ner nyckelfynden från varje 

studie på ett papper, som sen klipptes i mindre delar. Utifrån dessa delar läste vi vad 

som stod på varje pappersdel och analyserade innebörden. Det kan liknas med att lägga 

ett pussel, mönster började träda fram och vi såg skillnader och likheter träda fram. Vi 

provade fler olika kombinationer innan vi bestämde oss. Utav de faktorer som återfanns, 

som har betydelse för egenvården bildades nya teman Sammantaget framkom fyra 

teman som påverkar egenvården hos kroniskt njursjuka. 
 

RESULTAT 

Resultatet har delats upp i fyra teman; dessa var: 

Ställd inför nya egenvårdskrav i samband med sjukdom och behandling, 

Att införliva egenvården i vardagen, 

Positiva erfarenheter av egenvård och 

Patientens upplevelser av vårdpersonalens bemötande av egenvård. 
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Ställd inför nya egenvårdskrav i samband med sjukdom och behandling. 

 

När en patient har fått diagnosen kronisk/långvarig njursvikt påbörjas en process. 

Patienten skall lära sig leva med kronisk/långvarig njursvikt och allt vad det kan 

medföra för dennes aktuella livssituation och dagliga liv. Förmågan till att sköta sin 

egenvård är beroende av individens speciella förutsättningar, som fysiska/psykiska 

resurser, livssituation och uppbackning av familj och vänner (Braun Curtin, Mapes, 

Petillo & Oberley, 2002). 

 

Det var mycket nytt som patienterna skulle lära sig och ha ordning på t.ex. den 

proteinreducerade kosten, vad de kunde äta och vad de skulle undvika. Dessutom 

tillkom det nya läkemedel som de blivit ordinerade till följd av njursvikten, när och 

varför de skulle ta dessa läkemedel. Vad de skulle vara uppmärksamma på.  

Som en patient uttryckte det; ”…It was a lot more work because of all the things that 

you had to learn…,”, [sic] I don’t eat out anymore...,” and ”It’s tough taking so many 

pills” ( Costantini, Beanlands, McCay, Cattran, Hladunewich & Francis, 2008, s. 151). 

 

 De patienter som inte led av några märkbara symtom av sin njursvikt, tyckte det kändes 

konstigt att påbörja behandling eftersom de inte ansåg sig som sjuka (Costantini et al., 
2008). 

 

…just a little guidance with your own disease itself…, that would help people accept  a lot 

faster and be able to move on and do their treatment the proper way. I spent a good; I´d say at 

least 6 months dancing around with my treatment, just not taking it serious I wouldn´t say 

really serious, just it seemed a bit excessive the amount of medication... There’s no way it 

could be that bad, you feel good, that’s the worst thing about it in the beginning you don’t 

realize...(Costantini et al., 2008, s. 151). 

 

Polaschek (2007) fann att om behandlingen upplevdes positivt och förbättrade livet för 

den drabbade, blev patienterna starkt motiverad för sin behandling. En grupp som 

utmärkte sig och hade en stark motivation inför behandlingen var småbarnsföräldrar. 

 

Som patient kunde det kännas otryggt, skrämmande, obehagligt och betungande att lära 

sig nya saker och ta ansvar över behandlingen. Detta gällde även patienternas 

närstående som också de kunde bli involverade i vården, i olika stor utsträckning. 

Patienterna kunde därför se det som en befrielse och lättnad om vårdpersonalen gick in 

och tog över ansvaret (Pagels, 2004). En intervjuperson uttrycker det så här:  
 

Alla kanske skulle kunna, men alla kanske inte vill (ta ansvar för sin behandling). För dom vill 

bli…gå iväg och bli vårdade, omfamnade av vården och trygghet././Lite skrämmande är det ju. 

Att köra upp en stor djävla nål i armen och ta ansvar för det hemma. Tänk om det går hål 

någonstans och det börjar spruta blod! Vad gör jag då? Men det tror jag ger sig i och med 

utbildningen (Pagels, 2004, s.12). 

 

 Att leva med kronisk/långvarig njursvikt innebär även en osäkerhetsfaktor i tillvaron, 

eftersom njursvikten kan leda till många komplikationer. Patienterna blev ständigt påminda 

om sjukdomen eftersom de gick på täta provtagningar för att följa progressen av 
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njursvikten. Därför blev de ytterst observanta på sin hälsa och kontrollbehovet hos dem 

ökades.  

(Braun Curtin et al., 2001, Costantini et al., 2008). En kvinna fällde följande kommentar: 
 

I can tell right away when something` s happening in my body, because I can even tell when 

my heart used to go, when it fluttered, I could tell right away. I knew there was a change in 

it,you know. You have to listen to your body (Braun Curtin et al, 2001, s.389).  
 

Att införliva egenvården i vardagen. 

 

Att acceptera sin diagnos med en kronisk sjukdom och de förändringar det medför är en 

förutsättning för att kunna gå vidare i livet. Patientens copingförmåga sätts på prov. Här 

följer några citat som belyser detta. 

” att man vägrar låta sig ridas av sjukdomen./…/Jag ser det som absolut nödvändigt att 

man tar kommandot själv. Det är ju självklart. Det borde jag ha gjort för längesen. Det 

är ju en förutsättning ” (Pagels, 2004, s.12). 
 

Jag tror att man måste vara lite nyfiken. Man får inte vara rädd för sjukdomen. I början blir 

man alltid rädd om man får en kronisk sjukdom, Hjälp, va fan någon kommer och sätter sig på 

mina axlar, och jag kan inte bli av med det! Man blir hatisk. Men sedan blir man lite mer…ja 

en insikt, inser att man sitter här och nu jäklar måste man göra det bästa av det. Tillsammans! 

Successivt har man ju skärpt till sig mer och mer (Pagels, 2004, s.13). 
 

Patienterna lärde sig att organisera det dagliga livet utefter sina behandlingstider. 

Behandlingarna upplevdes ofta ta mycket av deras tid i anspråk  (Braun-Curtin et al., 

2002).” Att lära sig leva med sin behandling-inte emot den...om man strävar emot sin 

behandling och tycker det är jätteäckligt så fungerar ju ingenting! Man måste tänka 

positivt, hela tiden!” (Pagels, 2004, s.12). 
 

En vanlig copingstrategi var att se behandlingen som ett arbete eller som en 

regelbunden aktivitet (Polaschek, 2007, Braun Curtin et al, 2004). 

”Not like a sick person- just an inconvenience sometimes…It’s just something I have to 

do every night, that´s all”(Braun Curtin et al, 2004, s. 621). 
 

Ett återkommande tema är att patienterna upplevde att njursvikten ledde till 

begränsningar och minskad frihet i deras liv. De blev uppbundna till dialysmaskinen 

och dialysbehandlingarna. Patienterna  kunde inte leva ett normalt liv och kände en 

frustration över deras livsöde (Polaschek, 2003, Polaschek, 2007).”After 4 hours I feel 

like a bloody dog. I’m tied up, I can’t go anywhere, do anything”(Polaschek, 2003, 

s.48). 

 

För att patienterna skulle orka med situationen var det därför viktigt för dem med ett 

avbrott i vardagen för att kunna syssla med någon aktivitet, intresse eller hobby som de 

tyckte var roligt. Det gav dem en känsla av frihet vilket underlättade vardagen för dem 

och bidrog till hälsa (Costantini et al., 2008, Braun Curtin et al., 2002). 
 

I guess I have to find time for myself to not always feel that I am rushing around for other 

people...to take time for yourself...spending our time on things which you enjoy doing as 

opposed to things which you feel obligated to do...(Costantini et al., 2008, s. 152). 
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Braun Curtin et al (2002) studerade patienter som överlevt mer än femton år med dialys.  

De hade bearbetat sitt livsöde och insett att livet aldrig mer skulle bli detsamma. De 

hade omvärderat livet och kunde uppleva en känsla av glädje över de små tingen i 

vardagen. De var väl medvetna om sina begränsningar, men avstod från att se detta som 

något negativt. Livssynen, överlevnadsvilja och egenvärdet hos denna grupp var mycket 

stark. Uttrycktes som ”jag är fortfarande jag”, ” jag vill leva” och jag är värdefull.  

Att kunna sköta sin egenvård betydde mycket. Detta uttrycktes som; att ha kontroll över 

sitt öde, att ta ansvar över sig själv och att ta befälet. Det sågs som ett sätt att återställa 

en del av den förlorade balansen i deras liv. Resultatet kan jämföras med Polaschek 

(2007) som fann att patienter med en negativ livssyn, som upplevde att livet saknade en 

mening och såg behandlingarna som jobbiga, hade svårt med att upprätthålla en adekvat 

behandlingsstrategi. De minskade dialystiderna, hoppade över dialyser och följde inte 

vätskrestriktionerna. Besluten grundades ofta på stundens ingivelse och var således inte 

planerade. 
 

En begränsning som upplevdes som ett stort problem var att efterleva 

vätskrestriktionerna.  
 

I think the really hard part was the liquid at first...when should I have my discretionary 

liquid that I can have... manage everything around so I can have a 250-like, in total. I 

didn,t drink coffee. And a 250 milliliter bottle of coke that was like all I could afford in 

terms of pleasurable liquid. It sounds so silly, but it was like my whole days were 

preoccupied with where I was going to spend my liquid [allowence]  

(Costantini et al., 2008, s. 151). 

 

Mer än hälften av deltagarna i Polascheks (2007) studie uppgav att de någon gång inte 

varit följsamma till någon del av den ordinerade behandlingen. Ofta bestod detta utav 

svårigheter med att följa vätskerestriktionerna. 
 

 Det där med att ändra dryckesvanor, där är jag ju en väldigt dålig dialyspatient, för jag 

för jag har ju väldigt höga vätskedragningar. Jag kan ju komma in med 6liter i mig. Förut 

kämpade jag med det där, men nu dricker jag när jag är törstig helt enkelt. Jag tänker inte 

ens på det. Där har jag inte anpassat mig! Men numera går jag inte på puben och dricker 

10 liter öl. Det går inte längre. Istället för att gå på bolaget går jag till apoteket. På så sätt 

har jag ändrat mitt liv väldigt mycket (Pagels, 2004, s.13). 

 

Några av patienterna i Polascheks (2007) studie undvek därför sociala situationer när de 

visste att det skulle vara svårt för dem att hålla sina vätskerestriktioner. Men när 

patienterna deltog i sociala sammanhang, kunde de medvetet överskrida 

vätskerestriktionerna, eftersom det var viktigare för dem att delta fullt ut i det sociala 

livet. ” I Couldn’t trust myself to go to the pub (bar) and only have (a small) glass. I 

don’t want to drink, but I’m not going up there just to look at the wall” (Polaschek, 

2007, s.54).  
 

Dietföreskrifterna upplevdes däremot som lättare att efterleva, men det kunde ställa till 

besvär när patienterna var bortbjudna. Strategin var att kontrollera i förväg vad som det 

skulle bjudas på. Vid restaurangbesök försökte patienterna att göra det bästa valet efter vad 

menyn hade att erbjuda. 
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Braun Curtin et al (2002) och Polaschek (2003, 2007) fann att patienter med njursvikt 

uttryckte en begränsning av att binda nya nära kontakter. ”The number of new people I 

meet is minimal`,while another described himself as á bit of a hermit” 

(Polaschek,2003,s.47).  

 

En orsak till det kunde vara att de levde med insikten om att njursvikten kan leda till 

komplikationer och en förtidig död. ”I am close to death. I just take the wrong stepone 

way or the other off that line and I could be going the wrong direction” (Braun Curtin 

et al, 2002,s.618).Yngre män som deltog i Polascheks (2003) studie uppgav att de därför 

avstod  från långa förhållanden . För de som redan hade en partner blev förhållandet 

starkare, men det förändrades till karaktären. Männen som ingick i dessa studier 

upplevde att de blev mindre självständiga och blev mer beroende av sina partners. Ofta 

blev deras partners också involverade i vården.  De stöttade den sjuke och hjälpte till på 

många olika sätt, så deras liv påverkades också på ett mycket påtagligt sätt.  

 

Patienterna kunde också ha funderingar angående hur de kommer att uppfattas av sin 

partner. Detta framkom tydligt i Braun Curtin et al., (2004) studie av patienter med 

peritonealbehandling. Hur det kan kännas och uppfattas att ha en kateter inplanterad i 

magen, som en ständig påminnelse om njursvikten. 
 

 … you know, I got a hole in my stomach, you know, and a tube sticking out of my stomach. 

You know, and that for a woman or a man or whatever, it’s still-no matter how much they 

(partners) say it doesn’t bother them, it still bother’s you and you feel self-conscious 

 (Braun Curtin et al., 2004, s.621- 622). 
 

Det kunde även påverka samlivet. 
 

But at first, I didn´t like that. I didn´t want to have sex. I didn´t want him to touch me, and I 

didn´t want to do anything. You get past it. If you want to do something even with dialysis, 

peritoneal or hemo, if you want to try to live, you work with it. 

(Braun Curtin et al., 2004, s. 622). 

 

Positiva erfarenheter av egenvård. 

” The best part, you (sic) free as a deer. Because you can dialyze when you want, and 

how you want, on your schedule....” (Braun Curtin et al., 2004, s. 620). 

 

Pagels (2004) såg att egenvård ger möjlighet till en förbättrad livskvalitet. Patienternas 

kroppskännedom ökades, uppmärksamheten på kroppssignaler utvecklades, självkänsla 

och självkännedom ökades. De förstår nödvändigheten och konsekvenserna av sitt 

hälsobeteende. De kan också frångå reglerna vid enstaka tillfällen och är medvetna om 

sina svaga sidor och vet gränserna för den egna kompetensen. 

 

I flera av studierna framgick det att patienterna som varit aktiva i sin egenvård med 

tiden fick en ökad kroppskännedom som t.ex. de känner av när de är övervätskade.  
 
 

Well I kind of figured it out because my legs were getting so skinny and I figured out I 

was taking too much of those water pills. So when I went to the doctor I told him I cut 

them down. And you know he cut it down after I cut it down. You know sometimes 
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you´re your own best doctor. The doctors can’t figure out really everything (Costantini et 

al., 2008, s 151). 

 

När patienternas kunskap om sin sjukdom, kropp och behandling ökas med tiden så 

växer också deras självkänsla och självförtroende; 
 

Jag känner mig jättetrygg. Jag menar, jag har varit bortrest och maskinen slutat fungera 

och …men man löser det alltid på något vis… ute i skogen och har dialys och hänga upp 

dialyspåsen på en gren osv././Bara tiden som man sysslar med det ger ju en jäkla kunskap 

också, och att just kunna lösa situationer. Så det är ju inte bara den kunskap man skaffat  

genom sköterskor och på sjukhuset, utan hemma när man håller på under alla åren så 

skaffar man ju erfarenhet och kunskap. Ju mer man tar del själv, ju mer lär man sig om 

sin sjukdom (Pagels, 2004, s.13). 

 

Att självförtroende ökas och att man vill ses som en medaktör och inte som en patient 

belyser följande citat;” I think I´m the boss in this...; you´ve got to be the one to do it. So 

basically I think I´ve played a major role. The doctor can only guide you; you´ve got to 

be the one to basically do it” (Costantini et al., 2008, s 151). 

 

Patienterna lärde med tiden att moderera sin behandling inom de gränser de lärt sig av 

erfarenhet fungerade. Vid stora vätskedragningar förlängdes dialystiden, för då kunde 

de undvika biverkningar från behandlingen som till exempel kramp, huvudvärk, yrsel 

eller blodtrycksfall. De kunde även höja sin torrvikt när de kände utav dessa symtom. 

Några patienter som ibland besvärades av klåda, huvudvärk och muskelkramper efter 

dialys hade upplevt förbättring när de kortade sin behandling. Så fanns det även de 

patienter som upplevde förbättring om de förlängde behandlingstiden.  
 

Patienterna som skötte sin HD behandling i hemmet, kände en frihet med att de kunde 

förlägga behandlingstider så att det inte inkräktade på deras dagliga aktiviteter. Någon 

startade behandlingen tidigt på morgonen, en annan förlade behandlingarna nattetid. De 

kunde även förkorta eller förlänga sina dialystider. Dialysbehandlingarna var 

tidskrävande, som mest i denna undersökning 8 timmar.  Patienter i dessa 

undersökningar var positiva till att sköta sin dialys i hemmet. Det gav dem en viss frihet 

och en känsla av oberoende, så att de kunde leva ett någorlunda normalt liv, 

dialysbehandlingarna blev en del vardagen. Trots att dessa patienter lyckats mycket väl 

med egenvården så hoppades de ändå på att slippa dialysbehandlingarna och bli 

njurtransplanterade (Polaschek, 2007). 
  

Patienternas upplevelser av vårdpersonalens bemötande av egenvård. 

Pagels (2004) anser att egenvården är länkad till sjukvårdspersonalen. Det är därför 

viktigt att sjukvårdspersonalen har ett förhållningssätt som uppmuntrar och stöder till 

delaktighet och egenvård. Men patienterna upplevde i Pagels (2004) studie att 

vårdpersonalen lyssnade och respekterade deras åsikter och att de fick vara med och 

bestämma. En god relation till sjukvårdspersonalen är en viktig aspekt och en 

förutsättning för väl fungerande egenvård. 

 
Dom (sjukvårdspersonalen) finns ju alltid tillgängliga, dom hjälper alltid till, det är 

ingenting som är krångligt. Och det betyder så otroligt mycket när man sköter sin 

behandling. Då behöver det funka ordentlig. Så dom är ju väldigt viktiga. Förr var det 

överhuvudtaget ingen (inom sjukvården) som frågade: Vad vill du?... Just dom där 
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samtalen som är numera med patienter som snart skall börja sin dialysbehandling, det är 

ju jättebra. Dom får ju verkligen höra fördelar och nackdelar (med olika 

behandlingsformer) (Pagels.2004, s.13). 

 

När det gäller information och undervisning är det inte alltid så lätt som patient att veta 

vad man skall fråga om, eller vad som är viktigt att veta. Sjukvårdspersonalen kan 

hjälpa patienterna med att sovra informationen. Patienterna ville också få ökade 

kunskaper om sjukdomen, medicineringens effekter, eller vilka konsekvenser som det 

kan medföra. Den informationen som ges måste vara lättförstålig. Även skriftlig 

information efterlystes, som t.ex. broschyrer. En del av patienterna var mycket aktiva i 

sitt sökande efter information. De utnyttjade även möjlighet att söka information på 

Internet.  

En annan tanke angående information som framfördes var att den måste vara 

åldersanpassad (Costantini, et al., 2008).” You can’t tell a 15-year- old the same thing 

that you are telling me, that you’re going to tell 55-year-old. It just doesn’t…for peace 

of mind it doesn’t work” (Costantini et al., 2008, s. 152). 

 

Ett hinder för att ta emot informationen uppstod när patienterna upplevde att 

besökstiden hos läkaren var för kort. Patienterna blev stressade och hade svårt att få ut 

något av mötet (Costantini et al,. 2008). Ett annat tema var att patienten inte kände att 

sjukvårdspersonalen lyssnade eller respekterade deras åsikter. 
 

I say… you are my doctor. You are in charge because you are my doctor. But when I talk to 

you, I want you to listen to me and give me the time, because I have been so many years 

in this business that I ´am very much in tune with my body 

(Braun Curtin & Mapes., 2001, s. 389). 

 

I don’t (patient’s emphasis) want a nurse or doctor who talks down to me and makes me 

feel stupid and says, “This is how you´ve got to do it”. I want them to say. “Well, what 

do you think? Can we do it like this?” and I want to be a part of the decision... that’s very 

important to me (Braun Curtin et al., 2004, s. 619). 

 

Ett återkommande tema hos Polaschek (2003, 2007) var att patienterna inte ville tala om 

för dialyspersonalen när de gjort avsteg i den ordinerade behandlingen, eftersom de 

trodde att personalen skulle sakna förståelse för detta. 
 

Nurses can’t tell you what it´s like dialysing, you need to alter it to suit yourself. I know I 

should do what he (sic) says but I´ll go with what I know and how I feel. They treat 

everyone the same but you know your own body, you need to find a middle ground with 

food and drink (Polaschek, 2003,s.49).  

 

I Braun Curtin och Mapes (2001) studie framkom att patienterna upplevde att de var 

beroende av vårdpersonalen och deras goda vilja. Patienterna var rädda för att stöta sig 

med vårdpersonalen. Därför försökte en del av patienterna med att hålla upp en god 

fasad och att vara en ”bra patient”. De teg för att inte utmana vårdpersonalen även om 

de ansåg att något var fel”…I am treated in a way that I would not put up with if I was 

in a different context. But because my life depends on them. I am quiet (Braun Curtin & 

Mapes, 2001, s. 389). 
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

Vi hade önskat att antalet av kvalitativa studier hade varit större. Därför övervägde vi att 

ändra metod till litteraturöversikt och använda både kvalitativa och kvantitativa artiklar, 

eftersom vi då skulle ha haft ett större antal artiklar att tillgå. Men till slut bestämde vi 

oss för modellen evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning 

eftersom det var den modell som svarade bäst mot syftet. Vi anser att Evans modell 

(2003) skapar en möjlighet till att skapa ett större kunskapsvärde eftersom flera studiers 

resultat sammanställs dvs. större än var och ett av resultaten för sig. De artiklar som 

använts beskriver faktorer som har betydelse för egenvården hos patienter med 

kronisk/långvarig njursvikt, därför anser vi att studiens resultat har uppfyllt syftet. 

 

För oss var det viktigt att uppsatsen behandlade egenvård hos patienter med 

kronisk/långvarig njursvikt. Vår ursprungsidé var att uppsatsen enbart skulle innefatta 

patienter med hemodialysbehandling, men underlaget till en sådan studie saknades. 

Därför breddade vi våra inklusionskriterier till att även innefatta patienter med pre- och 

peritonealdialys. Vi anser att resultatet hade blivit bättre om det endast innefattat 

patienter med hemodialys, eftersom det då varit en patientgrupp som fått lika 

behandling. Utav de artiklarna vi valt är tre av studierna gjorda av samma författare 

Braun Curtin (2001, 2002, 20004) och två av Polaschek (2 003, 2007). Det kan ha 

påverkat resultatet. Vi tycker dock att de speglar olika aspekter och kompletterar 

varandra. Artiklarna är hämtade från olika världsdelar; Nordamerika, Australien och 

Europa. Det kan finnas olikheter med den vård och behandling som erbjuds människor i 

olika världsdelar och länder samt även kulturella skillnader. Vissa delar av resultatet 

skulle passa in på andra patientkategorier med kroniska/långvariga sjukdomar, vilket vi 

är medvetna om. Det finns en risk med förförståelse eftersom vi vårdar denna 

patientkategori dagligen. Men vi har under arbetes gång varit medvetna om denna risk 

och försökt att koppla bort vår förförståelse. 

 

Resultatdiskussion 

 

Idag sköts mycket av vården i hemmen eftersom antalet vårdplatser i den slutna vården 

minskat. Fler sjukdomar kan behandlas och vi lever längre. Utvecklingen i 

omvårdnadsforskningen har påverkat synen på vården. Från att gått från ett 

sjukdomsperspektiv där man sett patienten som ett passivt objekt som skall vårdas, till 

ett hälsoperspektiv där patienten ses som en resurs (Pagels, 2004). 

Omvårdnadsforskningen har bidragit till att patienter och närståendes upplevelser och 

uppfattningar har fått en starkare betydelse. Socialstyrelsen har även gett ut en föreskrift 

om egenvård (SOSFS: 2 009:6) för att skydda patienten. Braun Curtin et al (2002) 

påpekar att patienterna måste bedömas individuellt utefter deras förutsättningar. 

 

Eftersom undertiteln på uppsatsen är svårigheter och möjligheter, så vill vi ge följande 

exempel på detta. När en människa drabbas av kronisk/långvarig njursvikt och startar 

upp dialysbehandling finns det en stor risk att patienten hamnar i en kris. Kris i det 
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kinesiska skriftspråket kan betyda två saker, kris eller möjlighet. Människor reagerar 

olika när de hamnar i kris.  Cullberg (1996) pekar på fyra olika försvarsmekanismer 

som den drabbade kan reagera med såsom förnekande, rationalisering, projektion och 

regression. Pagels (2004) fann att patienterna kunde känna rädsla och osäkerhet inför de 

nya krav och uppgifter som de ställdes inför och hur de skulle klara av dessa. De kunde 

uppleva en lättnad och befrielsen om vårdpersonalen gick in och tog över. Denna 

reaktion tolkar vi som en form av regression hos patienterna. Som sjukvårdspersonal 

kan det vara lätt att i sådana situationer att göra patienterna till viljes och ”hjälpa” dem 

med uppgifterna. Men om vi vill ha en delaktig och engagerad patient så gäller det att 

istället försöka uppmuntra och stödja patientens egna resurser. Så att han/hon får en 

ökad tilltro till sin egen förmåga. Resultatet kan annars bli att patienten aldrig ens 

försöker utföra dessa uppgifter i ett senare skede. En annan krisreaktion som patienterna 

kan reagera med är förnekelse eller rationalisering. Costantini et al (2008) fann att om 

patienterna inte hade några märkbara symtom på sin njursvikt, så hade de svårt med 

motivationen till att äta dietmat och medicinera. Det kan då röra sig om en förnekelse 

över situationen. De vägrar helt enkelt att tro på vad någon säger. Eller kan det bottna i 

en rationalisering. Patienten hittar mindre hotande förklaringar. Det kan till exempel 

vara att provresultaten är felaktiga. 

 

Vårt resultat visade att det kan vara en svår uppgift att som vårdpersonal försöka 

motivera dessa patienter till egenvård. Patienter som däremot haft svåra symtom och 

känt av biverkningar till följd av njursvikten som ökad irritabilitet, dålig 

koncentrationsförmåga, trötthet, klåda och även fått följdsjukdomar som fått lindring av 

behandlingen hade inga problem med motivationen. Detta bekräftas också i Tsay och 

Healstead (2002) studie som handlade om egenvård kopplat till depression och 

livskvalitet. Slutsatsen blir, att ju sämre patienterna mår desto mera motiverade är de 

inför behandlingen. Att patienten är motiverad inför behandlingen är en 

grundförutsättning för egenvård. Livet måste ha en mening för patienten, trots sjukdom 

och behandlingar. För om patienten känner att livet är meningslöst och/eller har en dålig 

självkänsla så faller egenvården (Braun Curtin et al., 2002, Braun Curtin et al., 2004, 

Pagels, 2004, Polaschek, 2007, Tsay & Helstead, 2002).  

 

Lidandet beskrivs i de granskade artiklarna bland annat när det gällde 

vätskeföreskrifterna. Sjukdomslidandet i form av att patienterna led av att inte kunna 

dricka hur mycket som de ville (Braun Curtin et al 2002, Costantini et al 2008, Pagels 

2004, Polaschek 2007).  Patienterna upplevde att det var mycket svårt att följa dessa 

föreskrifter. De kände det som att det tog över deras liv. De här fynden bekräftas också i 

andra studier såsom Barnett, Li Yoong, Pinikahana & Si-Yen (2007), Krespi et al 

(2004) och Welch (2001). Svårigheter med att efterleva vätskeföreskrifterna kan också 

leda till ett vårdlidande. Det kan uppstå konflikter mellan patienter och vårdare. 

Patienten kan känna skam och skuld över att ha druckit för mycket vätska. De kan också 

känna rädsla över att bli konfronterade av personalen för detta. Livslidandet 

återspeglades även inom detta problemområde. Patienterna upplevde begränsningar i sitt 

sociala liv Pagels (2004), (2007). Ett exempel på detta var att patienterna undvek sociala 

situationer som pubbesök eftersom de inte ville utsätta sig för denna frestelse.  Men de 

patienter som hade hemodialys i hemmet och skötte sina behandlingar själva, lärde sig 

med tiden att moderera behandlingarna, så de kunde utföra extra dialysbehandlingar 

eller förlänga dialystiderna. Patienter med PD behandling använde starkare styrkor på 



 

 

19 

dialysatvätskan för att återställa sin torrvikt. Egenvården kan alltså bidra till att minska 

lidandet. 

 Patienter men HD behandling på sjukhus upplevde vård- och livslidande eftersom de 

blev uppbundna till dialysmaskinen och behandlingstiderna Pagels (2004), Braun Curtin 

(2002). Hos patienterna med PD behandling förekommer inte dessa problem eftersom 

de kan sköta sin behandling i hemmet och de blir inte uppbundna till en dialysmaskin. 

Hagren et al (2005) studerade hur patienter med HD som behandlades på sjukhus såg på 

sin livssituation med fokus på hur behandlingarna påverkade deras liv och hur de såg på 

vården. Fynden i denna studie överensstämmer med det mönster vi sett återkomma i de 

granskade artiklarna. Nämligen att patienterna upplevde en minskad rörelsefrihet. De 

kunde inte bestämma över sin tid, eftersom de var uppbundna tidsmässigt till 

dialysmaskinen. Deras livsrum hade krympt. Patienterna i studien av Polaschek (2007) 

som hade hem HD kände en frihet i att de själva kunde välja när de skulle dialysera. 

 

Hansson Scherman och Runesson (2009) beskriver i sin bok om följsamhet. De är 

kritiska till följsamhetsbegreppet och hur det används inom vården. Vårdpersonalen 

frågar sig ofta ”Vad konstigt, patienten gör inte som jag säger, trots att jag har sagt 

samma sak flera gånger” (Hansson Scherman & Friberg., s.15). Vårdpersonal förväntar 

sig att patienten skall göra som de säger. Sjukvårdpersonalen har behandlingsstrategier 

och mål inom till exempel hur blodtrycket skall ligga. En vanlig förklaring till varför 

patienten inte följer ordination är att de inte blivit tillräckligt informerade. Det är viktigt 

för patienten att förstå vikten av att ta sina mediciner. För att förbättra följsamheten 

måste vårdpersonalens syn på patienten förändras. Viktigt att personalen går ifrån 

synsättet att hitta fel på patienten till att förbättra relationen mellan patient och 

vårdpersonal. Istället för att fokusera på patientens bristande följsamhet bör personal 

tillsammans med patienten hitta lösning på det aktuella hälsoproblemet. Patienten 

delges ofta idag information om sin sjukdom, men inte hur de skall leva med den. Med 

stöd och kunskap av studiers resultat (Pagels, 2004, Braun Curtin et al., 2004) har vi 

möjligheter att förbättra vår relation med patienten. Viktigt att vi stödjer patienten i sin 

följsamhet för att uppnå optimal hälsa.  

  

Hos patienter med dialys har det visat att de upplever mer livskvalité om de känner ett 

sammanhang i sin tillvaro. Patienterna kan känna sig begränsade av att behöva följa en 

dialysmottagnings tider och rutiner. Orsak kan vara att det kan inkräkta på deras 

familjeliv, arbete och sociala liv. Patienterna har numera möjlighet att ha hemodialys 

eller PD i hemmet. De kan då förlägga behandlingarna till exempel nattetid och är då 

fria under dagen. Med hem-HD och PD- behandling i hemmet kan patienten välja att 

göra mera frekventa dialysbehandlingar. Det kan leda till att diet och 

vätskrestriktionerna underlättas. Det kan även innebära att patienterna kan minska på sin 

medicinering (Ageborg, 2005). 

 

 Motivation inför behandlingen är en grundförutsättning för egenvård. Patienten måste 

känna att livet är meningsfullt, trots sjukdom och behandlingar. Biskop Caroline Krook 

uttrycker detta så här: ”Meningen med livet kan man inte ge någon annan människa, den 

måste man alltid erövra själv” (Beck-Friis, s. 53) Om patienten tycker att livet är 

meningslöst och/eller har dålig självkänsla så faller egenvården (Braun Curtin et al., 

2004, Pagels, 2004, Polaschek, 2007). Tsay och Helstead (2002) studerade egenvård, 

depression och livskvalitet hos patienter med HD. Fynden visad att patienter som 



 

 

20 

skattade egenvårdsförmågan lågt även skattade copingförmågan och livskvaliteten lågt. 

Förekomsten av depression uppgick till 23,3 % av patienterna. Däremot hade patienter 

som ansåg att de hade en god egenvårdsförmåga, lägre frekvens av depressiva besvär. 

Slutsatsen var att patienter med god egenvårdsförmåga och gott självförtroende har 

bättre förutsättningar till att klara av sin livssituation. Den stress som det kan innebära 

att leva med kronisk/långvarig njursvikt minskas när patienterna kände att de 

bemästrade situationen, de upplevde en större tillfredställelse med livet och fick därmed 

en bättre livskvalitet (Ibid.). 

 

Björvell (1999) och Simmons (2009) diskuterar Orems egenvårdsteori, att alla 

människor har egenvårdsresurser men av olika skäl används denn mer eller mindre 

medvetet. För att patienten skall lyckas med sin egenvård krävs det en bra relation 

mellan sjuksköterska och patient. Vikten av stöd och uppmuntran från vårdpersonalen 

tog även patienterna upp i studierna (Constantini, 2008., Pagels, 2004., Hansson 

Scherman & Friberg, 2009).  

  

Pagels et al., (2008) har föreslagit en patientdagbok som ett verktyg för egenvård. 

Denna dagbok skulle vara sammanfattande och övergripande med skriftlig information 

samlad på ett ställe. Innehållet skulle bidra till ökad sjukdomsrelaterad kunskap, 

kroppskännedom och kontroll av hälsan Vidare kunde dagboken användas som 

uppföljning av sjukdomsutveckling, innehålla egenvårdsråd, ha utrymme för egna 

anteckningar, informera om olika behandlingsalternativ. Den skulle hjälpa patienten att 

vara en jämbördig samarbetspartner i beslut rörande den egna vården. Syftet med 

dagboken är att öka patientens och närståendes kunskaper. Dagboken skulle också 

kunna underlätta egenvård och uppmuntra patienten till att vara aktiv och delaktig i sin 

vård och befrämja samarbetet mellan patient och sjukvårdspersonal.  

 

Motiverande samtal är beskrivet av McCarley (2009).  Där sätter patienten sina mål för 

egenvården. Det bygger på att vårdpersonalen hjälper patienten komma till insikt om att 

det behövs en förändring. Vårdpersonalen hjälper patienten uttrycka deras orsaker för 

och emot att ändra beteende och hur nuvarande hälsobeteende kan var i konflikt med 

personliga hälsomål. Det tydliggörs för patienten om vad som bör göras. Det är under 

processen mycket viktigt att inte komma i konflikt med patienten, att inte agera domare 

och tala om vad som är rätt och fel. Det är patienten själv som skall komma fram till 

lösningar. Avstå från att rätta till patientens problem och komma med färdiga lösningar. 

Låt patienten bestämma och sätta upp mål. Motiverande samtal bygger på att kunna 

lyssna och reflektera över patientens utsaga. Viktigt blir då att vårdpersonal upprepar 

det patienten har sagt, så att det uppfattats rätt. Att ställa öppna frågor som inte kan 

besvaras med ja eller nej så att patienten har uppfattat vårdpersonalen rätt. Som 

avslutning på samtalet görs en summering och bekräftelse av vad man gemensamt 

kommit fram till. Motiverande samtal görs för att stödja egenvård och delaktighet. 
 

Patientundervisning och patientens lärande process har stor betydelse för dennes anpassning 

till njursvikten och är en viktig del av behandlingen. En bra patientundervisning fokuserar 

inte enbart på sjukdom och sjukdomshantering utan ser även till helhet, livskvalitet och 

vardagsliv. Att se till det friska hos den drabbade. Vilka resurser har denna 

människa?(Richard, 2006). Faktorer av betydelse att tänka på är som Nyberg och Jönsson 

(2004) pekar på ålder och aktuell livssituation. Braun Curtin (2002) lyfter fram 

fysiska/psykiska resurser, livssituation, uppbackning av familj och vänner.  
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 Det kan uppfattas som vårt resultat inte är så överraskande och att det egentligen är 

självklara fakta som framkommit. Men det är viktigt som vårdpersonal att stanna upp 

och reflektera över sitt förhållningssätt. Att som vårdpersonal skifta perspektiv och 

försöka att leva sig in i patientens livsvärld, det som kallas empati och att ha respekt för 

patientens åsikter. Det är patienten som skall sköta sin egenvård utefter hans/hennes 

förutsättningar och möjligheter. Vårdpersonal kan dock eftersträva att motivera, 

uppmuntra och ge stöd till egenvård hos patienterna. Undvika som vårdpersonal att var 

fördömande och tillrättavisande eftersom det kan vara förödande för patientens 

egenvårdsinitiativ och även ha en negativ påverkan på interaktionen mellan vårdare och 

patient. 

 

Implikationer för vården/Förslag till framtida forskning. 

Uppsatsen väckte frågor om sjuksköterskors och läkares pedagogiska kunskaper. Vi 

anser att det finns ett behov av kurser i pedagogik för sjukvårdspersonal. En stor del av 

arbetet består i att informera och utbilda patienter och närstående. 

 

Det behövs mer forskning utifrån ett patientperspektiv gällande egenvård. Forskningen 

måste specialiseras mer utifrån olika patientkategoriers speciella problem. 

Forskningsresultaten skall användas till kvalitetssäkringsarbete och till att utarbeta 

strategier för egenvård. 
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Bilaga 1. Förslag till granskningsprotokoll för kvalitativa studier (Forsberg & 

Wengström, 2008; Friberg, 2006; Nordström & Wilde, 2006; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006) 

Instruktion 

Varje fråga graderas med 3 poäng (ja), 2 poäng (delvis), 1 poäng (nej) eller 0 poäng (vet 

ej). Den erhållna poängen inom varje frågeområde summeras och den erhållna summan 

divideras med antalet besvarade delfrågor. Varje frågeområde kan på så sätt få mellan 1 

och 3 poäng. Erhålles t.ex. 2.5 poäng, höjs denna siffra till 3. För varje ska du ringa in 

det alternativ (Ja, Delvis, Nej, Vet ej) som överensstämmer med dina poäng.  

  

Ja Delvis Nej Vet ej 

Frågeområde A. Syfte 
Är syftet med studien tydligt  

beskrivet?  3 2 1 0 

Kommentar:___________________________________________________________

_________ 

Ja Delvis Nej Vet ej 

Frågeområde B. Metod 
Redogörs för vilken kvalitativ  

metod som har använts? 3 2 1 0 
Är designen av studien relevant  

för att besvara  frågeställningen? 3 2 1 0 

Kommentar:___________________________________________________________

____________ 

Ja Delvis Nej Vet ej 

Frågeområde C. Urval 
Är urvalskriteriet för  

undersökningsgruppen tydligt 

 beskrivna?  3 2 1 0 
Beskrivs var undersökningen  

genomfördes?  3 2 1 0 
Beskrivs var undersöknings- 

gruppen kontaktades? 3 2 1 0 
Beskrivs när undersöknings- 

gruppen kontaktades? 3 2 1 0 
Beskrivs hur undersöknings- 

gruppen kontaktades? 3 2 1 0 
 Beskrivs vilken urvalsmetod  

som användes (ex. strategiskt  

urval, snöbollsurval, teoretiskt  

urval)?  3 2 1 0 
 Beskrivs den inkluderade  

Undersökningsgruppen på ett  

tydligt sätt (ex. ålder, kön,  

utbildning)?  3 2 1 0 
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Är undersökningsgruppen  

lämplig?  3 2 1 0 

Kommentar:___________________________________________________________

____________ 

Ja Delvis Nej Vet ej 

Frågeområde D. Datainsamling  

 Beskrivs vem som utförde  

datainsamlingen ?  3 2 1 0 
Beskrivs vilka datainsamlings- 

metoder som använts på ett  

tydligt sätt (vilken typ av frågor  

som användes)?  3 2 1 0 

Är data systematiskt samlade  

(finns formulerade frågeområden,  

intervjuguide)?  3 2 1 0 

Kommentar:___________________________________________________________

____________ 

Ja Delvis Nej Vet ej 

Frågeområde E. Dataanalys 
Beskrivs hur begrepp, teman och  

kategorier är utvecklade och tolkade  

på ett tydligt sätt ? (ex. finns  

beskrivning/tabell över hur  

kondensering och abstraktion skett,  

citat som stärker)  3 2 1 0 
Är analys och tolkning av resultat  

diskuterade?  3 2 1 0 
Är resultaten trovärdiga? 3 2 1 0 

 Är resultaten pålitliga? 3 2 1 0 
Finns stabilitet och överens- 

stämmelse?  3  2 1 0 

Kommentar:___________________________________________________________

____________ 

 

 

Ja Delvis Nej Vet ej 

Frågeområde F. Etiska frågor 
Finns det tillräckligt beskrivet  

hur deltagarna informerats?  

(muntligt, skriftlig, frivillighet,  

konfidentialitet)  3 2 1 0 
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Finns det beskrivet om forskarna 

 har inhämtat informerat  

samtycke?  3 2 1 0 
Har etisk kommitté godkänt  

studien (eller diskuteras detta)? 3 2 1 0 

Kommentar:___________________________________________________________

____________ 

Ja Delvis Nej Vet ej 

Frågeområde G. Diskussion 
Är de tolkningar som presenteras 

 baserat på insamlad data? 3 2 1 0 
Går det att återkoppla resultaten  

till den ursprungliga forsknings- 

frågan?  3 2 1 0 

Har resultaten klinisk  

relevans?  3 2  1 0 
Diskuteras metodologiska 

 brister och risk för bias? 3 2 1 0 

Kommentar:___________________________________________________________

____________ 

Sammanvägd poängbedömning 

Den erhållna poängen (3, 2 eller 1) för varje frågeområde ovan summeras. Hösta poäng 

är 21 och lästa poäng är 7. Den sammanvägda bedömningen, Hög, medelhög eller låg 

ringas in. 

 

Hög vetenskaplig kvalitet (19-21p)  

 

Medelhög vetenskaplig kvalitet (12-18p)  

 

Låg vetenskaplig kvalitet (7-11p) __ 
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Översikt av analyserad litteratur (artiklar, rapporter m.m.) Bilaga 2. 
 

 

 

 Perspektiv 

(vårdvetenska

pliga eller 

andra 

teoresiska 

perspektiv 

Problem och syfte Metod Resultat 

1.Titel:. Health Care 

Management 

Strategies of Long-

Term Dialysis 

Survivors. 

Författare: Braun 

Curtin,R.,  Mapes,D. 

Tidskrift: 

Nephrology Nursing 

Journal. 

Årtal: : 2001 

Vårdvetenskap 

 

Patient- 

perspektiv 

Belysa 

egenvårdstrategier 

hos patienter med 

kronisk/långvarig 

njursvikt samt hur 

de hanterat sjukdom, 

symtom och 

behandling. 

Kvalitativ  

Deskriptiv studie 

18 patienter 

intervjuades.  

Inkusionskriterier 

var att patienterna 

skulle ha haft 

dialys i mer än 15 

år. 

Fenomenologisk 

analys. 

Sex teman. 

Återgavs; att vara 

en följsam 

patient, att vara 

observant, att 

vara delaktig i 

behandlingen, att 

söka kunskap, att 

stå upp för sin 

åsikt, föreslå 

behandlingsaltern

ativ.   

2.Titel: Long-Term 

dialysis Survivors: A 

Transformational 

Experience. 

Författare: Braun 

Curtin,R.,Mapes,D.,P

etillo,M., Oberley, E. 

Tidskrift: 
Qualitative Health 

Research 

Årtal: 2002 

Vårdvetenskap 

 

Patient-

perspektiv 

Undersöka faktorer 

som kan bidra till 

längre överlevnad 

och bättre 

livskvalitet för HD-

patienter  

Kvalitativ 

Deskriptiv  studie 

Intervjuer med 18 

patienter.En 

intervjumall 

användes. 

Intervjuerna 

spelades in på 

band och skrevs 

ner ordagrant. 

Materialet lästes 

igenom och utefter 

det bildades teman 

Fenomenologisk 

analys. 

 

Dessa patienter 

hade varit aktiva i 

sin egenvård Vad 

det gäller 

sjukdomen, 

behandlingen  

Patienternas 

egenvårds-

förmåga 

varierade på 

grund av 

patientens 

resurser och 

levnads- 

omständigheter. 

Med att vara 

aktiva i 

egenvården så 

upplevde de att 

de återfick en 

känsla av kontroll 
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3.Titel: The 

Peritoneal Dialysis 

Experience: Insights 

from Long-Term 

Patients. 

Författare: : Braun 

Curtin,R., 

Johnson,H.K., 

Schatell,D. 

Tidskrift: 
Nephrology Nursing 

Journal 

Årtal: 2004 

Vårdvetenskap 

 

Patient-

perspektiv 

Beskriva 

egenvårdförmågan 

hos patienter som 

har haft PD- 

behandling i mer än 

fyra år. 

Kvalitativ 

Deskriptiv studie 

Intervju med 18 

patienter. 

Fenomenologisk 

analys. 

Resultatet delades 

in i olika teman. 

Kroppskännedom

, relation patient 

och vårdare, 

egenvårdsaktivite

ter, ökad frihet 

och flexibilitet, 

copingstrategier. 

4.Titel: The Self-

Management 

Experience Of 

People with Mild to 

Moderate Chronic 

Kidney Disease 

Författare: 

Costantini,L., 

Beanlands,H., 

McCay,E.,Cattran,D. 

Tidskrift: 

Nephrology Nursing 

Journal 

Årtal: 2008 

 

Vårdvetenskap 

 

Patient-

perspektiv 

Belysa erfarenheter 

av egenvård hos pre-

dialys patienter. 

Kvalitativ 

Deskriptiv studie 

Intervjuer med sex 

män och åtta 

kvinnor. 

Fenomenologisk 

analys. 

 

. 

Att lära sig att 

leva med sin 

sjukdom. Att lära 

sig att ta hand om 

sin egenvård. 

Vikten av att få 

sjukdomsspecifik 

utbildning. 

5. Titel: Egenvård- 

kapacitet i vardagen 

vid kronisk sjukdom. 

Författare:  
Pagels, A. 

Tidskrift: Vård i 

Norden. 

Årtal: 2004 

Vårdvetenskap 

 

Patient-

perspektiv 

Att beskriva 

upplevelser 

angående egenvård 

hos personer med 

kronisk sjukdom. 

Kvalitativ metod 

med 

fenomenologisk 

ansats. 

 Denna studie har 

fokuserat på 

patientgruppen 

kroniskt njursjuka, 

fem stycken som 

blivit intervjuade. 

Åldrar 37-74 år. 

 

Resultatet delades 

upp i fem teman. 

-Egenvård ger 

möjlighet till ökad 

livskvalitet. 

-Egenvård kan vara 

betungande. 

-Egenvård och 

vardagsliv anpassas 

till varandra. 

-Egenvård är 

länkad till 

sjukvårds-

personalens 

förhållningssätt och 

funktion. 

-Egenvårds-

förmågan utgör en 

personlig 

kompetens. 
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6.Titel:.  Living on 

dialysis: concerns of 

client in a renal 

setting. 

Författare: 
Polaschek, N 

Tidskrift: Journal of 

Advanced Nursing 

Årtal: 2003 

 

Vårdvetenskap 

 

Patient-

perspektiv 

Beskriva patientens 

upplevelse och 

erfarenheter utav att 

sköta sin 

dialysbehandling i 

hemmet. 

Kvalitativ metod 

med 

hermeneutisk 

ansats, inspirerad 

av Foucault. 

 

Intervjuer med sex 

män som har hem-

HD. Intervjuerna 

utfördes i 

hemmen. 

 

 

Fyra teman 

återfanns. 

Lidande beroende 

dels av 

grundsjukdom 

och av 

dialysbehandlinge

n. Begränsningar 

i det dagliga livet 

beroende på 

bundenhet av 

dialysbehandlinga

rna. Osäkerhet 

inför framtiden. 

Ändrade 

förhållanden 

mellan autonomi 

och beroende 

p.g.a. 

dialysbehovet. 

7.Titel: Doing 

dialysis at home: 

clients attitudes 

towards renal therapy 

Författare: 
Polaschek, N 

Tidskrift: Journal of 

Nursing and Health 

Care of Chronic 

Illness in Association 

with Journal of 

Clinical nursing 

Årtal: 2007 

Vårdvetenskap 

 

Patient-

perspektiv 

En grupp kronisk 

njursjuka patienters 

upplevelser av att 

sköta sin behandling 

själv. 

Kvalitativ  

Intervjuer med 

20 patienter med 

dialys, 15 stycken 

med HD-

behandling och 5 

stycken med PD-

behandling. 

Patienterna hade 

erfarenhet av att 

sköta behandling 

själva i hemmet 

mer än 6 månader. 

Intervjuerna 

spelades in på 

band och skrevs 

ner ordagrant. 

Materialet 

analyserades med 

hjälp av 

interpretivistisk 

metod. 

Patienterna lärde 

sig med tidenatt 

moderera och 

anpassa 

behandlingen. 

Deras 

kroppskännedom 

ökades.  

De använde 

kunskap för att 

kunna anpassa 

behandlingen till 

sin aktuella 

livssituation. 

Såsom familjeliv 

arbete och sociala 

aktiviteter.  

 

 


