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Sammanfattning 

I takt med att befolkningen blir allt äldre och bakomliggande sjukdomar som 

hypertoni och diabetes ökar i samhället kommer allt fler drabbas av kronisk njursvikt. 

Något som kommer ställa krav på sjukvården både ekonomiskt och resursmässigt. 

Leva med kronisk njursvikt och dialysbehandling kan komma att påverka flera 

aspekter av patientens liv både psykiskt, fysiskt och socialt. Det är därför av vikt att 

sjuksköterskan har förmåga att individanpassa undervisning och omvårdnad utifrån 

patientens behov samt finnas till som stöd och vägledare. Studiens syfte var att 

beskriva patienters upplevelser av att leva med peritonealdialys (PD). Studien är 

utförd som en allmän litteraturstudie med systematisk metod. Genom bearbetning av 

vetenskapliga artiklar framkom tre kategorier. Att anpassa livet, att kroppen 

förändras och att relationer förändras. I resultatet framkom en bred variation av hur 

patienterna valde att integrera PD som en del av livet och hur de utformade strategier 

för att bemästra den nya situationen.  Hur patienterna upplevde sin behandling och 

dess påverkan på det vardagliga livet sågs olika bland deltagarna. Även 

sjuksköterskans roll visade sig mångdimensionell och betydande för denna 

patientgrupp. Ur resultatet framgick det att sjukvården behöver optimera 

patientundervisningen, person-centrera omvårdnaden och eliminera osäkerhet och 

rädsla hos patienter och anhöriga relaterat till okunskap. 
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Abstract 

In a society where people get older and conditions such as hypertension and diabetes 

is on the rise more people will get afflicted by chronic renal failure. Something that 

will make huge demands on healthcare, both financially and resourcefully. Living 

with chronic renal failure and dialysis treatment may affect several aspects of the 

patient's life, both mentally, physically and socially. It is therefore important that the 

nurse has the ability to individualize education and nursing according to the needs of 

the patient, as well as being able to support and guide. The aim of this study was to 

describe patients' experiences of living with 

peritoneal dialysis (PD). The study is conducted as a literature review with an 

systematic method. By processing scientific articles five categories revealed: to adapt 

life, the body changes and relationships takes new turns. In the result there was a 

broad variation of how the patients choose to integrate PD as a part of their lives and 

how they formed strategies to master their new situation. How the patients perceived 

their treatment and their impact on everyday life were seen differently among the 

participants. The nurse's role also turned out to be multidimensional and of great 

importance for this patient group.  From the results it emerged that health care has 

some work to do to optimize education, individualize nursing and eliminate the 

uncertainty and fear of patients and relatives related to the lack of knowledge. 
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Inledning 

Det har skett en ökning av antalet patienter med en kronisk njursjukdom globalt, i takt 

med att bakomliggande sjukdomar som diabetes typ 2, fetma och hypertoni ökar i 

samhället (Schaepe & Bergjan, 2015). Ökningen av diabetes mellitus har mellan 2005 

- 2015 resulterat i en global stigning av antalet kroniskt njursjuka personer med 39, 5 

procent (Neuen, Chadban, Demaio, Johnson, & Perkovic, 2017). Kronisk 

njursjukdom är ett folkhälsoproblem världen över vilket inte sällan resulterar i att 

patienternas njurfunktionsförsämring kräver åtgärder i form av transplantation eller 

dialys (Tong et al., 2013). Majoriteten av de patienter som lider av kronisk njursvikt 

är inte aktuella för transplantation (Tong et al., 2013) och kommer därför uppmuntras 

att ta beslutet gällande vilken dialysform de föredrar som behandling för sin njursvikt 

(Winterbottom, Bekker, Conner & Mooney, 2012). De dialysformer som idag erbjuds 

till patienterna är peritoneal dialys (PD) och hemodialys (HD) (Chen et al., 2017). PD 

genomförs i hemmet och går snabbt att utföra i jämförelse med HD som oftast innebär 

att patienten befinner sig på en dialysmottagning flera timmar och dagar i veckan 

(Passos et al., 2017). Både PD och HD påverkar flera aspekter av patientens liv, då 

det är intensiva behandlingar som tenderar att vara både fysiskt och psykiskt 

krävande. Faktorer som ekonomi, arbete, aktivitet och sociala relationer kan komma 

att drabbas och behöva anpassas till dialysformen (Winterbottom et al., 2012). De 

patienter som blir aktuella för dialysbehandling ska enligt Dring och Hipkiss (2015) 

själva vara aktiva i valet av den behandlingsform som de anser vara lämpligast för 

deras livssituation. Sjuksköterskan förbereder patienten för vald behandlingsform 

genom att patienten tillhandahålls individanpassad och tillräcklig information 

(Firanek, Sloand & Todd, 2013). Sjuksköterskan ansvarar även för undervisning, 

uppföljning och ska utgöra en god kontakt både till patienten och anhöriga genom 

hela sjukdomsprocessen (Figueiredo et al., 2016). Globalt ses en förändrad trend där 

användningen av PD ökar i världen men minskat i stora delar av Europa. Trots att 

användningen av PD ökar globalt visar siffror på att det endast är 11 % av alla 

dialyspatienter som valt att bruka PD som behandlingsform, vilket motsvarar 272 000 

patienter (Lil et al., 2016). De nordiska länderna står för det högsta nyttjande av PD i 

Europa där Sverige är ledande i användningen (Lil et al., 2016). Årligen insjuknar 

cirka 1100 svenskar i kronisk njursvikt, varav 75 - 80 % av dessa patienterna påbörjar 

antingen PD eller HD som en slutlig behandling (Svenskt Njurregister, 2017). Under 

2000 talet har antalet dialyspatienter i Sverige ökat med 35 % där HD står för 

majoriteten. Användningen av PD ökar långsamt i Sverige men var år 2016 den 

högsta siffran hitintills (Svenskt Njurregister, 2017). Trots att tidigare forskning visar 

att PD ökar livskvaliteten och innebär en lägre kostnad för sjukvården jämfört med 

HD så väljer ändå en minoritet av patienter att bruka PD (Lil et al., 2016). Det är 

därför av intresse att undersöka patienters upplevelser av att leva med PD.  
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Bakgrund   

Kronisk njursvikt är en irreversibel och progredierande sjukdom, vilket kan resultera i 

en så stor njurfunktions förlust att patienten kräver livsförlängande behandling 

bestående av transplantation eller dialys för att överleva (Martin, MacDonald & 

Moore, 2015). Diabetes mellitus är tillsammans med hypertoni, övervikt och en ökad 

livslängd huvudorsakerna bakom att patienter i det moderna samhället blir i behov av 

dialysbehandling (Schaepe & Bergjan, 2015; Lil et al., 2016). I samband med den 

ökade livslängden och en ökad prevalens av kardiovaskulära sjukdomar kommer 

kronisk njursvikt vara ett stigande problem för sjukvården. Detta kommer innebära ett 

förhöjt behov av resurser och ökade vårdkostnader på ett redan belastat 

sjukvårdssystem (Lil et al., 2016). Njursjukdomen är i tidigt stadie ofta asymtomatiskt 

och kan pågå i flera år utan att patienten upplever besvär (Dring & Hipkiss, 2015). De 

första symtom som patienten brukar märka är en ihållande trötthet som ej går att sova 

bort (Winterbottom et al., 2012). Andra symtom kan visa sig som klåda, illamående, 

trötthet, stickningar i fötter, andfåddhet samt ett ökat behov av att urinera nattetid 

(Dring & Hipkiss, 2015). Symtombilden varierar och kan visa sig i olika grad hos 

olika patienter (Dring & Hipkiss, 2015). Njursjukdomen delas in i fem olika stadier 

beroende på hur många procent av sin kapacitet njuren har kvar vilket mäts i GFR 

(Glomerulär filtrationshastighet) och mängden albuminuri (Al- Khaldi et al., 2017; 

Martin et al., 2015; Meyer, 2013). Utefter hur mycket av njurarnas funktion som har 

gått förlorad krävs olika former av behandling. I ett tidigt stadie då njuren fortfarande 

har kvar en större del av sin kapacitet sker behandlingen i form av läkemedel och 

livsstilsförändringar (Meyer, 2013). Det är först när njuren har förlorat ca 90% av sin 

kapacitet som den symtomatiska behandlingen inte längre räcker till och patienten blir 

då aktuell för behandling med dialys (Martin et al., 2015). Vid HD krävs en maskin 

som har förmågan att rena blodet utanför kroppen (Drew et al., 2015). För att detta 

ska vara möjligt krävs en god tillgång till blodbanan i form av en AV fistel eller en 

central dialyskateter ( Drew et al., 2015). HD kan utföras på en dialysmottagning eller 

i hemmet (Winterbottom et al., 2012). Utförandet sker tre till fem gånger per vecka 

och tar mellan tre till fem timmar att slutföra (Dring & Hipkiss, 2015). Vid PD läggs 

en dialyskateter in i bukhålan där bukhinnan fungerar som ett naturligt filter. Katetern 

utgör en permanent anslutning till kroppen. Speciell dialysvätskan kopplas samman 

med katetern och leds in i bukhålan. När dialysvätskan kommer i kontakt med 

membranet avlägsnas slaggprodukter, vatten och toxiner via blodkärlen i bukhinnan 

till vätskan. Vätskan måste regelbundet bytas och ny steril dialysvätska tillföras 

(Dring & Hipkiss, 2015). Det finns två olika former av PD behandling, CAPD 

(continuous ambulatory peritoneal dialysis) och APD (automatic peritoneal dialysis) 

(Winterbottom et al., 2012). CAPD kräver att patienten självständigt utför utbytet av 

dialysvätska. Utförandet sker fyra gånger/ dygn och tar ca trettio minuter att 

genomföra. Vid APD kopplar patienten upp sig till en dialysmaskin som tillför och 

avlägsnar små mängder dialysvätska under 8–10 timmar, oftast under nattetid (Dring 

& Hipkiss, 2015).  
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Sjuksköterskans ansvar hos patienter som behandlas med peritoneal 

dialys 

 

Enligt Socialstyrelsen (2013) är det enbart legitimerad sjukvårdspersonal som har 

befogenhet att bedöma om patienten självständigt eller med stöd kan bedriva 

egenvård.  Sjuksköterskan bör med hjälp av patientens utsagor identifiera innebörden 

av hälsa för den enskilda patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). För att 

stärka patientens delaktighet bör all information anpassas till individen gällande 

hälsotillstånd, metoder för undersökning, vård samt behandling (Socialstyrelsen, 

2015). Vidare bör sjuksköterskan anpassa informationen med respekt för patientens 

värderingar och trosuppfattning (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Vid PD 

behandling bör sjuksköterskan utgöra en lärande och stödjande roll med förmåga att 

utveckla en förtroendefull relation. Hen bör vara trygg i sina förmågor till 

undervisning och ha förståelse för att varje patient är unik (Figueiredo et al., 2016). 

Användning av ett strukturerat och individualiserat träningsprogram kan komma att 

vara avgörande för patientens förmåga till egenvård (Firanek et al., 2013). 

Sjuksköterskan informerar patienten inför valet angående tillgängliga 

behandlingsformer, eventuella komplikationer samt vilka kontroller och restriktioner 

behandlingsregimen kommer innebära (Winterbottom et al., 2012). Sjuksköterskan 

bör kontinuerligt försäkra sig om att patienten tagit till sig och förstått informationen 

vilket kan säkras då patienten tillåts att praktiskt delta i undervisningen (Figueiredo et 

al., 2016). Genom att öka patientens delaktighet så kan känslan av trygghet stärkas 

inför hemkomsten och öka möjligheten till att kunna hantera sin nya livssituation 

(Figueiredo et al., 2016). För att sjuksköterskan ska kunna utföra ett komplett 

utbildningsprogram och en optimal personcentrerad vård ska varje patient erbjudas 

stöd och planering av PD utförandet i sitt hem. Hembesöken ger sjuksköterskan 

möjligheten att integrera både patienten och dennes familj i utförandet i dess för 

patientens naturliga miljö. Hembesöken har dessutom som avsikt att sjuksköterskan 

ska kunna följa upp, stötta och bistå patienten genom hela sjukdomsprocessen (Cunha 

et al., 2017). Patienter som utför egenvård ska även erhållas skriftlig information 

gällande hur egenvården ska bedrivas, hur och när den bör följas upp och utvärderas. 

Samt var patienten bör vända sig vid komplikationer, förändrat hälsotillstånd eller vid 

behov av rådgivning (Socialstyrelsen, 2013). Sjuksköterskans förmåga att kunna 

individanpassa information och utbildning kan komma att spela en betydande roll för 

hur patienten tar till sig behandlingsregimen (Figueiredo et al., 2016). 

Egenvård vid Peritoneal dialys 

Egenvård definieras som den hälso- och sjukvård som patienten själv kan bedriva 

med likvärdigt eller bättre vårdresultat jämfört med den professionella vården. 

Egenvård innebär att patienten självständigt eller med stöd från anhörig ansvarar för 

utförandet av behandlingen (Socialstyrelsen, 2013). Tidigare forskning visar att 

patienter som utför dialys i hemmiljö visar på ett bättre välbefinnande, stabilare 
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blodtrycksvärden, en ökad livslängd och en lägre inverkan på privatekonomin jämfört 

med de patienter som utför sin dialys på sjukhus (Wallace et al., 2017). PD innebär en 

mångfacetterad behandling som kräver att patienten har en hög grad av självdisciplin 

(Schaepe & Bergjan, 2015). Målet med egenvården är att patienten ska känna 

trygghet och säkerhet i de åtgärder hen utför (socialstyrelsen, 2013). Det förväntas att 

patienter som bedriver egenvård ska kunna tillämpa korrekta biomedicinska 

kunskaper samt genomföra de beteendemässiga förändringar som behandlingsregimen 

kräver (Schaepe & Bergjan, 2015). Patienten bör följa de rekommenderade kost och 

dryckesrestriktionerna (Figueiredo et al., 2016) men även ansvara för kontroll av 

vitala parametrar, byte av dialysvätska, vård av kateterinfart samt tillämpning av en 

aseptisk teknik (Firanek et al., 2013). Tidigare forskning har visat att patienter som 

väljer HD gör detta med rädslan att de inte ska kunna hantera det stora ansvaret av 

egenvård som PD kommer att innebära (Wallace et al., 2017). Det saknas en större 

inblick i hur väl PD patienter tar till sig och använder den omfattande information de 

erhålls av sjukvårdspersonal (Schaepe & Bergjan, 2015).   

Vårdteoretisk referensram  

Den vårdteoretiska referensram som detta examensarbete grundar sig på utgår från 

Dorothea Orems egenvårdsteori. Val av teoretisk referensram anses adekvat utifrån 

valt studerat ämne då PD kräver att patienten aktivt medverkar i sin behandling och 

ställer stora kvar på egenvård. Dorothea Orem omvårdnadsmodell initierades år 1957 

men introducerades inte förrän år 1971.Teorin har sedan dess genomgått en rad 

revideringar. Omvårdnadsmodellen bygger inte på någon teoretisk källa utan har sin 

härkomst från Dorotheas egna erfarenheter och insikter. Orems egenvårdsmodell 

består av tre olika teorier, teorin om egenvård, teorin om egenvård brister och teorin 

om omvårdnadssystemet. Tillsammans utgör de en övergripande teori om omvårdnad 

(Orem, 2001).  

 

Teorin om egenvård innefattar ett naturligt och mänskligt beteende där individen själv 

tar initiativ till att utföra inlärda beteende och aktiviteter för att bevara hälsa, 

välbefinnande och upprätthålla liv. För att upprätthålla de egna egenvårds behovet 

utför individen medvetna och frivilliga handlingar som hen anser nödvändiga för att 

säkerställa välmående och hälsa. Dessa handlingar är kopplade till individens 

universella, utvecklingsmässiga och hälsorelaterade behov. Det är genom ålder, 

hälsotillstånd, kunskaper, utbildning, livserfarenheter och kultur som individen lär sig 

hur hälsa, liv och välbefinnande kan bevaras. Genom dessa faktorer erhåller även 

individer sin egenvårdskapacitet och därmed också sin förmåga att kunna tolka sina 

egenvårdsbehov och planera den egenvård individen anser bör bedrivas (Orem, 2001). 

Teorin om egenvårdsbrister innefattar en bristande förmåga hos individen som medför 

att individens egenvårdskapacitet inte kan tillgodose de behov individen satt upp och 

anser nödvändiga. Den begränsande egenvårdskapaciteten står enligt Orem i relation 

till bristande kunskaper, bristande omdöme och beslutsfattande eller bristande 
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handlingsförmåga att utföra aktiviteter med tillfredsställande resultat. Då egenvården 

inte självständigt kan bedrivas blir individen i fråga i behov av omvårdnad (Orem, 

2001). Teorin om egenvård och egenvårdsbrister förenas och ingår i den teori Orem 

benämner som omvårdnadssystemet. Teorin om omvårdnadssystemet bygger alltid på 

ett samspel mellan minst två individer där vårdaren och patienten tillsammans skapar 

en omvårdnadssituation. En individ med avsaknad av kapacitet att utföra egenvård 

med ett ökat behov av vård och ändamålsenliga åtgärder. Samt en individ som besitter 

kunskapen att ta ställning till omvårdnad samt kunna identifiera och tillgodose 

nödvändiga behov när det finns en obalans hos den behövande. Vårdaren ska finnas 

till som stöd, stärkande kraft eller komplement så att den behövandes egenvårdsbehov 

blir försedda. Det finns enligt Orem fem generella hjälpmetoder som vårdaren 

använder sig av vid omvårdnad. Dessa innefattar att handla eller utföra 

omvårdnadsaktiviteter för en annan person, vägleda, stödja både psykiskt och fysiskt, 

skapa en lärande miljö samt undervisa en individ. Vilken av hjälpmetoderna som skall 

brukas utgår från den med minskad egenvårdskapacitet behov och tillstånd. För att 

kunna utföra lämpliga omvårdnadsaktiviteter för sitt syfte krävs inlärning via 

utbildning för att erhålla rätt färdigheter, attityder, kunskaper och egenskaper (Orem, 

2001). 

Problemformulering  

Trots att patienter med PD behandling rapporterar en högre livskvalitet, stärkt 

autonomi och kontroll samt minskade begränsningar i vardagen så väljer fortfarande 

en minoritet att bruka PD som behandlingsform. Användningen av PD har också visat 

minskad belastningen på sjukvården både ekonomiskt och resursmässigt. Genom att 

utforska patienters upplevelser av PD kan frågeställningen om vad det är som gör att 

patienter väljer respektive inte väljer behandlingsformen tydliggöras. 

Syfte  

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med peritoneal dialys. 

Design  

En allmän litteraturstudie gjordes med systematisk metod enligt Forsberg och 

Wengström (2016). Avsikten med litteraturstudien var att undersöka aktuellt 

forskningsområde genom att systematiskt söka, granska och sammanställa redan 

existerande forskning. Utifrån frågeställningen identifierades, värderades och 

analyserades det aktuella kunskapsläget kring patienters erfarenheter av att leva med 

peritoneal dialys. Genom att objektivt sammanställa och finna gemensamma teman i 

artiklarna kan författarna bidra till en ökad förståelse och kunskapsutveckling kring 

det studerade ämnet (Forsberg & Wengström, 2016).  
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Urval  

Artiklar som inkluderades var kvalitativ forskning ur ett patientperspektiv. Både män 

och kvinnors upplevelser studerades. Artiklar som enbart berörde hemodialys, barn/ 

ungdomars, anhörigas eller sjuksköterskans perspektiv exkluderades. Alla artiklar var 

skrivna på engelska, peer reviewed och inom tidsramen 2000–2018. 

Datainsamling  

En inledande informationssökning utfördes för att kartlägga mängden adekvat 

forskning som fanns tillgänglig. Då sparsamt med forskning identifierades fick 

tidsintervallet utökas från 2008–2018 till 2000–2018. Litteratursökningen utfördes i 

databaserna PubMed, Psycinfo och CINAHL. Valet av databaser baserades på att de 

innehåller vetenskapliga artiklar som täcker medicin, omvårdnad och psykologi 

(Forsberg & Wengström, 2016). Sökningarna utfördes under februari och mars, 2018. 

Sökorden utgick från syftet och användes i olika kombinationer. Sökord som 

användes var patient, experienc*, perspectiv*, lived experienc*, life experienc* och 

peritoneal dialysis, se tabell 1. Boolelska sökoperatörerna AND och OR användes 

samt trunkering vid sammanslagning av söktermer för att utöka sökningen och få med 

alla böjningar av sökorden. Svenska Mesh användes för att säkerställa korrekt 

terminologi. För att inte ytterligare begränsa ett snävt forskningsområde uteslöts 

användningen av “major headings” vid sökning. Alla sökord som användes gjordes 

därför i en fritextsökning, se tabell 2. Samtliga titlar i respektive sökning lästes av 

båda studenterna, därefter lästes sammanfattningen på de artiklar som ansågs kunna 

vara relevanta för syftet och svara på frågeställningarna. Vidare lästes de artiklar som 

ansågs ha en relevant sammanfattning i sin helhet enskilt av båda studenterna. Sju av 

de artiklar som lästes bedömdes vara relevanta för syftet och granskades enligt 

Carlsson och Eiman (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ metod. 

Bedömningen utgav en viss poäng som sedan räknades om i procent och medförde en 

gradering I-III. Uppnådde artikeln grad I bedömdes den uppnå högsta graden av 

vetenskaplig kvalitet (Carlsson & Eiman, 2003). Alla artiklar som granskades 

uppnådde minst grad II och inkluderades i resultatet då de säkerställde god 

vetenskaplig kvalitet. Då den systematiska sökningen resulterade i en liten mängd 

resultatartiklar gjordes ytterligare en sökning i resultatartiklarnas referenslistor.    

Artikelsök i CINAHL  

Sökningarna inleddes i databasen CINAHL som innehåller artiklar framförallt inom 

omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016). Fritextord, booleska operatorn AND och 

trunkering användes vid samtliga sökningar. Alla sökningar begränsades med 

tidsintervallet 2000–2018. Vid den introducerande sökningen valdes sökorden 
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peritoneal dialysis AND patient vilket gav 1140 träffar och sökordet experienc* lades 

därför till för att begränsa och öka antalet relevanta träffar. Denna sökning gav 183 

träffar. Den andra sökningen som utfördes innefattade sökorden Peritoneal dialysis 

AND patient experienc* vilket resulterade i 54 träffar. Samtliga titlar lästes och av 

dessa lästes sju sammanfattningar. Fyra artiklar svarade mot syftet och 

kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall och 

inkluderades i studien. Ytterligare en sökning utfördes med sökorden peritoneal 

dialysis AND patient AND perspectiv* vilket genererade i 44 träffar där samtliga 

titlar lästes. Av dessa lästes tio sammanfattningar varav fyra artiklar svarade mot 

syftet. Två artiklar granskades och inkluderades i studien medan resterande två var 

dubbletter sedan tidigare sökning. Den slutliga sökningen i CINAHL gjordes med 

sökorden peritoneal dialysis AND lived exerienc* OR life experienc* vilket 

resulterade i 18 träffar där samtliga titlar lästes. Sex sammanfattningar lästes varav tre 

artiklar svarade mot syftet, dessa var dock dubbletter från tidigare sökningar. 

Artikelsökningen i Cinahl resulterade i sex resultatartiklar.  

Artikelsök i Psycinfo 

Sökningarna fortsatte i databasen Psycinfo som innehåller artiklar inom psykologi, 

omvårdnad och medicin (Forsberg & Wengström, 2016). Fritextord, booleska 

operatorn AND och trunkering användes vid samtliga sökningar. Alla sökningar 

begränsades med tidsintervallet 2000 - 2018. Vid den inledande sökningen i Psycinfo 

valdes sökorden Peritoneal dialysis AND patient vilket gav 123 träffar och sökordet 

patient experienc* lades därför till för att begränsa och öka antalet relevanta träffar. 

Denna sökning genererade i 18 träffar där samtliga titlar lästes. Av dessa lästes 

därefter fyra sammanfattningar. Tre artiklar svarade mot syftet, varav två var 

dubbletter sedan tidigare sökning. Den tredje artikeln kvalitetsgranskades enligt 

Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall och inkluderades i studien. Ytterligare 

en sökning gjordes med sökorden peritoneal dialysis AND patient perspectiv* vilket 

gav tio träffar där samtliga titlar lästes. Av dessa lästes två sammanfattningar varav 

båda svarade mot syftet och var dubbletter sedan tidigare sökning. Inga nya artiklar 

fanns vid denna sökning. Till den sista sökningen valdes sökorden peritoneal dialysis 

AND life experienc* OR lived experienc* vilket gav 12 träffar där samtliga titlar 

lästes. Tre sammanfattningar lästes varav de tre svarade mot syftet, dessa var dock 

dubbletter från tidigare sökningar. Artikelsökningen i Psycinfo resulterade i en ny 

resultatartikel.  

Artikelsök i PubMed  

De systematiska sökningarna slutfördes i databasen pubMed (Public Medline) som 

innehåller artiklar inom omvårdnad, odontologi och medicin (Forsberg & Wengström, 

2016). Fritextord, booleska operatorn AND och trunkering användes vid samtliga 

sökningar. Alla sökningar begränsades med tidsintervallet 2000 - 2018. Vid den 
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inledande sökningen i pubMed brukades sökorden Peritoneal dialysis AND patient 

vilket gav 11 332 träffar och sökordet patient perspectiv* lades därför till för att 

begränsa och öka antalet relevanta träffar. Denna sökning genererade i 151 träffar där 

samtliga titlar lästes. Av dessa lästes därefter 12 sammanfattningar. Sex artiklar 

svarade mot syftet, alla dubletter sedan tidigare sökningar. Ytterligare en sökning 

gjordes med sökorden peritoneal dialysis AND patient experienc* vilket resulterade i 

1181 träffas där samtliga titlar lästes. Totalt 25 sammanfattningar lästes varav fyra 

svarade på syftet, alla var dubbletter sedan tidigare sökningar. Till den sista sökningen 

valdes peritoneal dialysis AND life experienc* OR lived experienc* vilket gav 160 

träffar där samtliga titlar lästes.13 sammanfattningar lästes varav fyra svarade mot 

syftet, dessa var dock dubbletter från tidigare sökningar. Artikelsökningen i PubMed 

resulterade inte i några nya resultatartiklar.   

Manuell sökning  

Då den systematiska sökningen resulterade i en liten mängd resultatartiklar gjordes 

ytterligare en sökning i resultatartiklarnas referenslistor i hopp om att kunna stärka 

studiens resultat och trovärdighet. Alla titlar lästes i samtliga resultatartiklars 

referenslistor. Detta visade och stärkte tron om ett tömt område då valda 

resultatartiklar refererade till varandra. De artiklar vars titel kunde ha en relevans för 

syftet lästes där enbart en ny svarade mot syftet. Denna artikeln kvalitetsgranskades 

enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall och inkluderades i studien. Den 

manuella sökningen resulterade enbart i en ny resultatartikel. 

Databearbetning  

De utvalda resultatartiklarna bearbetades i enlighet med Forsbergs och Wengströms 

(2016) beskrivning av innehållsanalysens fem steg, för att identifiera mönstren och 

teman på ett systematiskt sätt. I steg ett lästes artiklarna i sin helhet enskilt av båda 

studenterna flertalet gånger för att bekanta sig med innehållet. En artikelöversikt 

framställdes över varje enskild resultatartikel, se tabell 3 för en överblick av 

artiklarnas innehåll. Varje enskild artikel diskuterades sedan gemensamt utifrån 

litteraturstudiens syfte för att nå konsensus om innehållet. I steg två studerades 

artiklarnas resultat mer ingående enskilt där författarna markerade och urskilde 

likheter samt skillnader för att finna koder bland artiklarnas utsagor. I steg tre delades 

artiklarnas resultat upp där meningsenheter placerades i olika högar och kodades. 

Koderna korrelerades och sammanfördes sedan till tre övergripande kategorier, att 

anpassa livet, att kroppen förändras och att relationer förändras. I steg fyra tolkade 

och diskuterade studenterna resultatet för att säkerställa att resultatet motsvarade 

syftet och att rätt information hamnat under respektive kategori. Genom att bryta ner 

artiklarnas innehåll till delar och nyckelfynd skapade studenterna tillsammans en helt 

ny helhet (Forsberg & Wengström, 2016).   
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Forskningsetiska övervägande  

Forskningsetik existerar som ett skydd för människans värde och rättigheter där 

respekt för människan, hänsyn till deras självbestämmande och frihet utgör grunden 

(Kjellström, 2017). Ett antal koder, deklarationer och rapporter har framtagits för att 

skydda deltagarna i forskningsprojekt. Helsingforsdeklarationen är den mest 

välkända. Helsingforsdeklarationen har haft en stor inverkan på nationell lagstiftning 

(World Medical Association, 2013). Deklarationens grundades 1964 och innehåller 

etiska regler gällande medicinsk klinisk forskning på människor, mänskligt material 

samt data (Kjellström, 2017). Deklarationen grundar sig i att forskaren i alla 

situationer måste väga risker mot nytta och värna om att samhällets intresse aldrig får 

gå före omsorgen om individen. Principen är mån om att minska den påverkan som 

projektet kan ha på deltagarnas fysiska och psykiska personlighet och integritet. Den 

som bedriver forskning har enligt deklarationen ansvar att värna om deltagarnas hälsa, 

värdighet, privatliv, patientdata samt visa respekt för deltagarnas självbestämmande 

(World Medical Association,2013). Forskningen måste bedrivas så att alla deltagarna 

behandlas på ett likvärdigt vis. Studier får ej genomföras på en redan utsatt grupp om 

möjligheten finns att genomföra forskningen på annat vis. Vidare fastslås att 

samtycke från deltagarna ska ges vid all forskning där data insamlas, lagras, och 

analyseras (Henricson, 2017). Belmontrapporten från 1979 innefattar grundläggande 

principer såsom göra gott principen, rättviseprincipen och respekt för individen. 

Denna deklaration är i likhet med Helsingforsdeklarationen till för att skydda den 

enskilda individen där respekt för individens självbestämmande står i fokus. 

Människors välbefinnande ska beaktas och redan utsatta personer ska beskyddas. 

Vikten av information och samtycke är en stark utgångspunkt för deklarationen. 

Deklarationen finns till för forskaren som en vägledning när etiska svårigheter 

uppkommer (Kjellström, 2017). Forsberg och Wengström (2016) betonar att forskare 

ska ställa sig neutrala till frågeställningen som ska studeras för att inte färga data. 

Förskingra resultat som inte stöder forskarens egna tankar kring ämnet anses oetisk. 

Alla funna aspekter av fenomenet ska presenteras. Denna litteraturstudie innehåller i 

enighet med Forsberg och Wengström (2016) enbart artiklar som blivit godkända utav 

en etisk kommitté. Den här litteraturstudien kan komma till nytta för både 

sjuksköterskor och patienter genom att bidra till ökade kunskaper om patienters 

upplevelser av behandlingsformen PD och dess påverkan på livet. 

 

Resultat 

Patienters upplevelser av att leva med PD beskrevs som att anpassa livet, att kroppen 

förändras och att relationer förändras. Deltagarna i resultatartiklarna benämns av 

författarna som både patienter, deltagare, informanter eller personer. I detta 
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examensarbete kommer deltagarna i de inkluderade studierna att benämnas patienter 

oavsett vilket begrepp som används i originalartikeln.  

Att anpassa livet  

Resultatet visade att patienter fick anpassa livet efter PD behandlingen. Patienterna 

beskrev att de till en början upplevde PD behandlingen som en belastning på tillvaron 

(Baillie & Lankshear, 2014; Curtin, Johnson & Schatell, 2004; Lam, Lee, & Shiu, 

2014; McCarthy, Shaban, Boys & Winch, 2010; Rygh, Arild, Johnsen, & Rumpsfeld, 

2012; Shaw, 2014; Sadala, Bruzos & Bucuvic, 2012) vilket de beskrev innebar 

påtvingade livsstilsförändringar (Sadala et al., 2012). I början av PD användningen 

beskrevs ofta behandlingsregimen som svårhanterlig och förvirrande vilket påverkade 

patienternas upplevda livskvalité till det sämre (Lam et al., 2014; McCarthy et al., 

2010; Sadala et al., 2012). Undantag kunde dock ses hos patienter som beskrev 

behandlingsregimen som lätthanterlig och att de snabbt kände sig tillfreds med 

behandlingsformen (Rygh et al., 2012). PD innebar ett heltidsjobb för patienterna 

vilket inkludera blodtryckstagning, kontroll av vikt, intag av medicinering, följa 

restriktioner, utbyte av dialysvätska och tillämpning av en aseptisk teknik (Baillie & 

Lankshear, 2014). Patienter beskrev hur deras liv fick anpassas utefter 

behandlingsformen med en oro för att begå misstag i behandlingsregimen som kunde 

få förödande konsekvenser för deras hälsa (Curtin et al., 2004; McCarthy et al., 2010).  

Vidare beskrev patienterna en tacksamhet då dialysformen hade gett dem en möjlighet 

till ett fortsatt liv men nämnde även att PD styrde många aspekter av deras tillvaro 

(McCarthy et al., 2010; Shaw, 2014). Patienterna beskrev att de fick ge upp mycket 

av det som tidigare hade bringat glädje till livet i relation till den strikta 

behandlingsregimen (Sadala et al., 2012). Vidare visade resultatet att patienter med 

tiden kom till att ta till sig behandlingsregimen som en del av vardagen (Baillie & 

Lankshear, 2014; Curtin et al., 2004; Lam et al., 2014; McCarthy et al., 2010; Rygh et 

al., 2012; Sadala et al., 2012). Patienter nämnde att det hade blivit som en vana och 

rutin att utföra dialys (Lam et al., 2014; Rygh et al., 2012; Sadala et al., 2012). 

Patienterna belyste hur de upplevde kontroll över sitt liv och sin kropp. Dessutom 

beskrev de att PD hade blivit deras nya verklighet och det refererade till PD 

behandlingen som det nya ”normala” (Curtin et al., 2004; Sadala et al., 2012). En 

minoritet av patienterna beskrev att de kontinuerligt följde behandlingsregimen till 

hundra procent vilket de ansåg nödvändigt för att hålla sitt sjukdomstillstånd under 

kontroll (Lam et al., 2014). För att lättare kunna anpassa PD till vardagen var det 

vanligt förekommande att patienterna efter en tids behandling utvecklade strategier 

(Baillie & Lankshear, 2014; Lam et al., 2014; McCarthy et al., 2010; Rygh et al., 

2012). Strategierna patienterna beskrev var olika former av kreativa lösningar och 

unika idéer som de utformat för att anpassa PD i livet och för att förenkla 

användningen. (Baillie & Lankshear, 2014; Lam et al., 2014; McCarthy et al., 2010; 

Rygh et al., 2012). Dessa lösningar möjliggjorde dialysbyte på ett behändigare sätt 

både inomhus, utomhus och på semestern. Patienter hade utformat en dialysställning 
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på hjul som gick att dra rundor både inomhus och utomhus. Denna innovativa lösning 

möjliggjorde frihet för patienten då hen kunde laga mat, kolla tv och tömma 

diskmaskinen samtidigt som dialysbytet pågick (Baillie & Lankshear, 2014). Patienter 

beskrev att de va medvetna om att deras strategier egentligen var kontraindicerade 

(McCarthy et al., 2010), men att kreativiteten ingav en känsla av ökat självförtroende, 

frihet och kontroll vilket efter en tid vägde högre än att strikt följa behandlings 

restriktionerna (Baillie & Lankshear, 2014; Lam et al., 2014; McCarthy et al., 2010). 

Något som beskrevs var patienters upplevelser av att resa (Baillie & Lankshear, 2014; 

Baillie & Lankshear, 2015; Lam et al., 2014; McCarthy et al., 2010; Shaw, 2014). 

Patienterna nämnde att de upplevde PD fördelaktigt då denna dialysform tillät dem att 

fortsätta med livet som de tidigare gjort i större utsträckning (Shaw, 2014). Resultatet 

visade på att PD gav patienterna frihet att åka på olika resor men att det samtidigt 

ställde stora krav på anpassning genom planering, försiktighet, hög renlighet och 

resurser för att kunna organisera en resa (Baillie & Lankshear, 2015; Lam et al., 2014; 

Shaw, 2014). För att patienterna skulle ha möjlighet att åka på semester fick de 

antingen arrangera så att en utsändning av dialysvätska, dialysmaterial samt 

dialysmaskin levererades till deras semesterboende eller själva transportera det i 

bagaget (Baillie & Lankshear, 2014; Baillie & Lankshear, 2015; McCarthy et al., 

2010). Patienterna beskrev det som tidskrävande att ordna och att den stora mängden 

dialysvätska var tung att transportera, vilket nämndes som problematiskt och 

begränsade friheten i resmålen (Baillie & Lankshear, 2014; Lam et al., 2014). 

Planeringen av att transportera allt dialysmaterial till semesterstället krävde en 

anpassning som var energikrävande och logistiken bakom det gjorde det frånstötande 

att resa (McCarthy et al., 2010). Utförandet av dialys utanför hemmets 

renligshetszoner nämndes av patienterna som en rädsla och osäkerhet vid resa (Baillie 

& Lankshear, 2015; Shaw, 2014). Patienter beskrev att de vid resa alltid hade med 

rent vatten, papper och desinfektion för att kunna tvätta händerna och förhindra 

infektion. Andra kollade upp hotellet innan avresa för att försäkra sig om att boendet 

höll hög standard av hygien (Baillie & Lankshear, 2015). Det fanns patienter som 

beskrev hur en del av semesterboende anpassats till “dialysavdelning” där god 

renlighet kunde säkerställas (Baillie & Lankshear, 2014). En krok på väggen i 

badrummet fick fungera som ställning till dialysvätskan och ett marmorbord som 

desinfekteras och fick fungera som avlastning och administrerings plats (Baillie & 

Lankshear, 2014). PD betonades som befriande då dialysformen kunde kopplas på där 

patienten befann sig och var inte beroende av en speciell tid eller plats utan gick att 

utföra där patienten valde att befinna sig (Baillie & Lankshear, 2015; Shaw, 2014).  

Resultatet visade att patienters syn på måltidssituationen ändrades på grund av 

behandlingsregimens strikta kost och dryck restriktioner (Sadala et al., 2012). För 

några patienter innebar detta att det tidigare nöjen som va associerad med måltiden 

upphörde och att de nu istället intog mat som en nödvändighet till överlevnad (Lam et 

al., 2014). De beskrev hur stora delar av de livsmedel som tidigare hade föredragits 
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inkluderades i kostrestriktionerna. Detta resulterade i att patienterna ofta åt samma typ 

av mat vilket ansågs va betydelselöst och enformigt (Lam et al., 2014). För att kunna 

följa de rekommenderade restriktionerna redogjorde patienterna för vikten av 

självkontroll (Curtin et al., 2004; Lam et al., 2014). De beskrev svårigheter att bärga 

sig i situationer då andra åt eller drack, men även i situationer då upplevelsen av törst 

gjorde sig påmind. Patienter beskrev en ständig upplevelse av törst så fort vatten 

syntes till men hur hen fick nöja sig med att fukta läpparna då ett större intag av 

vatten hade försämrat de redan svullna fötterna (Lam et al., 2014). Medan andra 

patient beskrev hur de istället intog icke rekommenderad mat och att oron över 

komplikationer fick komma i efterhand (Lam et al., 2014). Patienterna beskrev hur de 

över tid ansåg det omöjligt att helt och hållet följa de rekommenderade anvisningarna 

och hur de kom att tillåta sig själva att utvecklade en känsla för vad och hur mycket 

av något de kunde inta (Lam et al., 2014; McCarthy et al., 2010). De utvecklade en 

uppfattning av vilka livsmedel som bör intas med försiktighet samt vilka som helt 

skulle uteslutas till följ av komplikationer, extra försiktiga beskrev de att de va med 

livsmedel med stora mängder salt och olja (Lam et al., 2014).  

PD gav patienterna möjligheten till ökad kontroll och självständighet genom att tillåta 

patienter att utför behandlingen i bostaden men kom samtidigt att kräva en 

omorganisering och anpassning av hemmiljön utefter PD (Baillie & Lankshear., 2014; 

Baillie & Lankshear., 2015; McCarthy et al., 2010; Sadala et al., 2012; Shaw., 2014). 

I resultatet framstod bristande utrymme och omvandling av hemmets vrår som en 

betydande inverkan på deltagarnas bostad, något som patienterna måste ta i beaktning 

vid valet av behandlingsform (Baillie & Lankshear., 2014; Shaw., 2014). Patienterna 

beskrev hur de förlorat kontroll över hemmet och dess utrymmen. Hemmiljön var 

präglad av stora mängder behandlingsmaterial, dialysvätskor samt dialysmaskin 

(Baillie & Lankshear., 2014; Sadala et al., 2012; Shaw., 2014). De beskrev hur de fick 

omorganisera sina hem för att få plats med den stora mängd lådor med dialysvätska 

som levererades månadsvis (Baillie & Lankshear., 2014; McCarthy et al., 2010; 

Shaw., 2014). Bristen på utrymme för att kunna hantera de avfall som tillkommer 

med behandlingen som b.la. kartonger, dialyspåsar, desinfektion flaskor samt 

städmaterial poängterades som problematiskt (Baillie & Lankshear., 2014; Shaw., 

2014). Patienter nämnde hur de fick använda utrymmen utanför hemmet för att kunna 

hantera avfall, vilket lämnade en ständig påminnelse och synliggörande av 

sjukdomstillståndet även utåt (Baillie & Lankshear., 2014). Det fanns patienter som 

beskrev att familjen använde sig av kreativitet för att handskas med bristande 

förvaringsutrymme. Mängden med dialyslådor användes av familjen som 

ljudisolering kring barnens trumset (Shaw., 2014). Behandlingen medförde inte enbart 

medikalisering av bostaden utan bidrog också till att känslorna kring hemmet 

förändrades. Hemmiljön kändes numera som ett sjukhus där de var tidsmässigt 

bundna och begränsade (Baillie & Lankshear., 2014; McCarthy et al., 2010; Sadala et 

al., 2012; Shaw., 2014). Patienterna beskrev hemmet som ett fängelse där de var 

fastkedjade till dialysmaskinen. De kände sig fast i hemmet då tidsintervallet för 
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dialys var strikt, vilket begränsade möjligheterna att lämna boendet på eget begär 

vilket gjorde patienterna rastlösa och blasé (McCarthy et al., 2010; Sadala et al., 

2012). Hemmets gemensamma utrymme var nu förvandlat från ett rum där 

patienterna kände trygghet och värme till en ständig påminnelse av deras 

sjukdomstillstånd. Hemmet var inte längre en fristad utan en plats präglat av regler för 

att undvika infektion (Baillie & Lankshear., 2015; Sadala et al., 2012). En variation 

kunde ses i patienternas hem angående hur de ville förhålla sig till sin sjukdom öppet 

eller undangömt. Där vissa genomförde PD i gemensamma utrymmen för att undvika 

isolering medan andra hade tillägnat ett eget rum enbart för PD (Baillie & Lankshear., 

2014; Baillie & Lankshear., 2015; McCarthy et al., 2010). En del patienter beskriver 

att de tillägnat ett speciellt rum enbart för PD vilket de ansåg skapade trygghet och 

möjligheter att kunna tillämpa den aseptiska tekniken på ett korrekt sätt. 

Resultatet visade på oro inför framtiden hos patienterna där medvetenhet att njursvikt 

var ett palliativt tillstånd där dialys och transplantation var deras enda chans till 

överlevnad, men att det inte kunde bota deras sjukdomstillstånd (Baillie & 

Lankshear., 2014, McCarthy et al., 2010; Sadala et al., 2012; Shaw., 2014). Där en 

korrekt bestyrd behandlingsregim och egenvård utgör grunden för fortsatt överlevnad 

(McCarthy et al., 2010; Sadala et al., 2012). Patienter beskrev deras ångest i relation 

till risken att möta döden vid insjuknandet av njursvikt. Där PD utgjorde en 

främmande värld som var kantat med osäkerhet och rädsla inför framtiden (McCarthy 

et al., 2010; Sadala et al., 2012; Shaw., 2014). Det fanns patienter som beskrev oro 

inför framtiden med vetskapen om att aldrig bli frisk och att vara beroende av PD för 

resten av livet. Men att PD var bra då behandlingen höll patienterna vid liv. PD 

utgjorde njurfunktionen, utan njurar finns ingen framtid och inget liv belyste patienten 

(McCarthy et al., 2010). Trots att oro inför framtiden var ett återkommande ämne 

framkom det att en del patienter inte upplevde sig hotade till livet då de inte såg sin 

sjukdom som dödlig så länge de genomgick behandling (Curtin et al., 2004). Patienter 

beskrev hur PD gett dem hopp, en framtid och att det barlivet på deras axlar, att det 

var deras beslutsamhet som bestämde om de fick eller inte fick leva (Sadala et al., 

2012; Shaw., 2014). Resultatet visade att peritonit var den största bidragande faktorn 

till oro och ångest bland PD patienter (Baillie & Lankshear., 2014; Baillie & 

Lankshear., 2015; McCarthy et al., 2010; Sadala et al., 2012). I resultatet framkom det 

att flera patienter hade bristande kunskaper gällande symtombilden vid peritonit 

(Baillie & Lankshear., 2014; Baillie & Lankshear., 2015). Patienterna diskuterade 

vikten av att lära genom erfarenhet. De beskrev att det inte var medvetna om 

symtomen och kunde därför inte relatera dessa till peritonit vid första insjuknandet 

(Baillie & Lankshear., 2014; Baillie & Lankshear., 2015). Patienterna beskrev 

peritonit som svårbehandlat, smärtsamt och inget de ville uppleva igen. Vilket gjorde 

de extra benägna till att förbättras och minimera riskerna för återfall (Baillie & 

Lankshear., 2014; Baillie & Lankshear., 2015; McCarthy et al., 2010). Resultatet 

visade att patienterna skuldbelagde sig själva för att de insjuknat. De anklagade sig 

själv för att ha brustit i följsamhet och beskrev hur peritonit kunde undvikits med rätt 
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kunskaper och teknik (Baillie & Lankshear., 2014; Baillie & Lankshear., 2015). Flera 

episoder av peritonit kunde bidra till att PD inte längre fungerar som 

behandlingsform. De beskrev sin oro kring att PD inte längre skulle vara en möjlighet 

för dem och att HD då var det enda alternativet. Vilket skulle komma att begränsa och 

påverka deras vardag ytterligare (Baillie & Lankshear., 2014).    

Att kroppen förändras  

Resultatet visade på patienternas uppfattningar av en förändrad kropp i samband med 

att de antar PD som behandlingsform (Curtin et al., 2004; McCarthy et al., 2010; 

Sadala et al., 2012). Patienterna beskrev känslan av att deras kropp gått förlorad, att 

de inte kunde relatera till sin kropp som de tidigare gjort och att de intagit en negativ 

självbild (Curtin et al., 2004; Sadala et al., 2012). Patienterna beskrev hur det var 

tvungna att förhålla sig till den förändrade kroppen, nya vikten, kroppsformen, ökade 

bukvolymen och katetern som det nya “normala” och ändra synen på kroppens 

funktion. De förlitade sig nu på kroppens funktion för överlevnad där den kosmetiska 

synen fick förändras och omvärderas (Curtin et al., 2004; Sadala et al., 2012). 

Patienterna nämnde den genanta katetern och behandlingen som plågsam och 

smärtsam men belyste samtidigt tacksamhet gentemot förändringarna som givit dem 

mer tid i livet (Curtin et al., 2004; Sadala et al., 2012). Patienter beskrev att de till en 

början undvek fysisk närkontakt med sin partner då PD kateterns närvaro gav en 

negativ inverkan på deras självförtroende och fick de att känna sig illa till mods. Trots 

detta belyser majoriteten av patienterna hur deras uppfattningen av kroppen 

förändrades över tid och hur de tillslut accepterade och förlikade sig med kateterns 

närvaro (Curtin et al., 2004). Patienterna belyste vikten av självförtroende vid 

egenvård. De beskrev att stor tillit till sin egna kompetens behövdes för att kunna 

identifiera och hantera komplikationer av behandlingen. Patienter nämnde att det lärt 

känna sina kroppar och dess signaler när behandlingsregimen inte följts eller behövde 

korrigeras (Curtin et al., 2004; McCarthy et al., 2010). Trots strikta restriktioner 

beskrev patienterna hur de lärde sig att tänja på behandlingsregimen gränser utan att 

skada kroppen. Genom goda kunskaper och tillit till den egna förmågan lärde 

patienterna sig hur det skulle bemästra sviktande parametrar (Curtin et al., 2004; Lam 

et al., 2014; McCarthy et al., 2010). Resultatet visade att patienterna till en början 

följde och förstod betydelsen av daglig vikt och blodtryck som indikationer på 

felbehandling och reglerade dialysvätska och medicinering utefter vad de objektiva 

parametrarna visade (Curtin et al., 2004; Lam et al., 2014; McCarthy et al., 2010). 

Patienterna beskrev att de med tiden lärde sig att tyda den förändrade kroppen som ett 

tecken på att något inte stod rätt till eller behövde justeras i behandlingen. Patienterna 

skildra hur de lärde sig att tyda subjektiva symptom som svullna fötter, ökad 

hjärtfrekvens, huvudvärk, matthet och ansåg att dessa var större indikationer på 

felbehandling än ett stigande blodtryck och viktökning. Vilket tendera till att de med 

tiden utförde de objektiva kontrollerna rekommenderade av njurkliniken mindre 

frekvent (Curtin et al., 2004; Lam et al., 2014; McCarthy et al., 2010). Fåtalet 
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patienter beskrev istället att de ansåg kliniska provsvar som det största beviset på god 

och/eller bristande följsamhet till behandlingen vilket läkarna också utgick från vid 

vidare behandlingsrekommendationer (Lam et al., 2014). 

Att relationer förändras  

Resultatet visade att patienternas relation till närstående förändrats och att de intagit 

nya roller (Baillie & Lankshear., 2014; Baillie & Lankshear., 2015; Curtin et al., 

2004; McCarthy., 2010; Sadala et al., 2012). Vid antagande av PD beskrev 

patienterna hur relationen till närstående förändrats och intagit en beroendeställning. 

Där patienterna förlitar sig på att närstående aktivt involverades i utförandet av PD för 

att vid försämring kunna inta en vårdarroll och utföra egenvård på likvärdigt sätt som 

patienten tidigare gjort (Baillie & Lankshear., 2014; Baillie & Lankshear., 2015; 

Curtin et al., 2004; McCarthy., 2010; Sadala et al., 2012). Patiener beskrev hur 

partnern tränades i genomförandet av PD utifall att hen skulle vara med om en olycka 

eller försämras och inte kunna röra sig så skulle hen veta hur egenvården skulle 

bedrivas (Baillie & Lankshear., 2014). Andra belyser relationer som intagit nya roller, 

där en dotter blivit involverad i utförandet av PD och intagit en roll som vårdare 

(Baillie & Lankshear., 2014; Sadala et al., 2012). Patienterna beskrev att de var 

medvetna om att behandlingen kom till att väcka osäkerhet och rädsla även hos deras 

närstående, men belyser även vikten av att de va involverade för att lättare kunna 

hantera behandlingen och integrera den som en del av familjelivet. Där de 

tillsammans behövde samarbeta för att undvika infektion (Baillie & Lankshear., 2015; 

Sadala et al., 2012). De beskrev sin tacksamhet gentemot sina anhöriga men nämnde 

hur de med tiden kände sig mer och mer som en börda för dem (Sadala et al., 2012). 

Resultatet beskrev hur patienter upplevde svårigheter att bibehålla tidigare roller och 

relationer (Curtin et al., 2004; McCarthy., 2010). Patienterna upplevde att PD nattetid 

begränsade möjligheterna till att bibehålla fysisk kontakt med deras partner då 

gemensamma sovrum var ett vågspel för hälsan (Curtin et al., 2004; Shaw., 2014). 

Patienterna beskrev hur behandlingen försvårade möjligheten att medverka i sociala 

sammanhang då människor oftast samlas kring mat och dryck. Det som tidigare setts 

som en självklarhet, som att träffas på en kopp kaffe eller gå ut och ta en öl var i 

förhållande till behandlingsregimen inte möjliga (McCarthy., 2010; Shaw., 2014). En 

rädsla kring att förnärma den andre gjorde att patienterna undvek sina anhöriga, 

anhöriga undvek dem eller både och (McCarthy et al., 2010; Sadala et al., 2012). 

Patienter beskrev hur de undvek sina närstående då rädslan för att kränka dem fanns. 

Att de skulle upplevas som oartigt då de tvingades avbryta samtalet för att utföra 

dialys och vid bjudning tvingas avstå till viss mat och dryck. Vilket gjorde att de 

aktivt undvek sociala sammanhang. Resultatet visar på hur flera patienter erfarit att 

deras närstående slutat hälsa på i fruktan av att deltagarna ska be om en njure 

(McCarthy et al., 2010). Rädslan för infektion ledde till att patienter aktivt höll 

människor borta för att bibehålla renlighet och eliminera riskerna (Shaw, 2014).   
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Resultatet visar på sjuksköterskans betydande roll genom sjukdomsprocessen, både 

som en vägledare, lärare, social kontakt, stöd och trygghet (Baillie & Lankshear., 

2014; Baillie & Lankshear., 2015; McCarthy et al., 2010; Rygh et al., 2012; Shaw., 

2014). Patienter beskrev att det kände tillit till sjuksköterskan då de inte enbart såg till 

det medicinska utan också hade förmågan att tillgodose deras behov genom en 

personcentrerad vård (McCarthy et al., 2010). De belyste vikten av kontinuitet med 

sjuksköterskor som följde dem under lång tid, oftast från det att de insjuknade vilket 

var den bidragande faktorn till tilliten (McCarthy et al., 2010; Rygh et al., 2012; 

Sadala et al., 2012). Patienter påpekade hur de tog till sig sjuksköterskans råd och 

instruktioner snarare än läkarnas, som bara hade kortvarig kontakt med patienten 

(McCarthy., 2010). Resultatet visade hur sjukvårdspersonalens påpekande av 

bristande följsamhet i behandlingen kunde upplevas som både nedvärderande och 

beskyddande. Patienterna uppskattade att sjukvårdspersonalen påkallade deras 

uppmärksamhet och instruerade hur de kunde förbättras i sin behandlingsregim men 

poängterade vikten av att sjuksköterskan involverade dem i beslutfattandet. Det var 

viktigt med god kommunikation där sjuksköterskan involverade patientens tankar 

kring hur de kunde förbättras och att de tillsammans gjorde upp en plan på förbättring 

utifrån en personcentrerad vård. Patienterna nämnde att de ibland kände att 

sjukvården skuldbelagde dem för att ha ådragit sig peritonit, att patienterna skulle ha 

upptäckt det tidigare så utvecklingen av peritonit kunde förhindrats med 

antibiotikabehandling i ett tidigare förlopp (Baillie & Lankshear., 2015; Curtin et al., 

2004; Sadala et al., 2012; Shaw, 2014). Övergripande beskrev patienterna deras tillit 

till att sjukvårdens tillrättavisande grundades i kunskapen om patientens bästa 

(McCarthy et al., 2010; Sadala et al., 2012). Patienter beskrev att sjukvårdens 

tillrättavisande, gör si och gör så var deras sätt att ta hand om dem vilket fick dom att 

känna sig som en i familjen (Sadala et al., 2012).   

I resultatet framstod olika aspekter av informatik och undervisning av PD där 

patienterna nämnde styrkor och brister som fanns samt beskrev synpunkter som 

behövdes kompletteras i undervisningen (Baillie & Lankshear., 2014; Baillie & 

Lankshear., 2015; McCarthy et al., 2010; Rygh et al., 2012; Shaw., 2014). Vid 

antagandet av PD fick patienterna genomgå en undervisningsperiod bestående av 

mängder med information gällande behandlingsregim, medicinering och utrustning 

(Baillie & Lankshear., 2014; Baillie & Lankshear., 2015). Patienterna beskrev denna 

utbildningsperiod som både strukturerad, lättförstådd, komplext och skrämmande 

(Baillie & Lankshear., 2014; Baillie & Lankshear., 2015). De framkom också att den 

stora uppsjö av information kring behandlingen kunde ställa till det för patienten då 

viktig information antingen inte förstods, glömdes bort eller missades (Baillie & 

Lankshear., 2015; McCarthy et al., 2010). Trots att sjuksköterskan visade på goda 

kompetenser i undervisning och informatik av PD så poängterade patienterna att de 

inte förstod informationen de fick förens de självständigt fått utföra proceduren 

praktiskt (Baillie & Lankshear., 2014). Även om informationen var mångfasetterad så 

betonade patienterna hur betydande information uteblev som kunnat vara avgörande 
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för val av behandling (Curtin et al., 2004; McCarthy et al., 2010). Viss problematik 

som kunde uppstå var sjukvården medveten om men hur detta kunde hanteras av 

patienten var inget som undervisades i. En förändrad kropp och en störande 

dialysmaskin nattetid var patienterna informerade om, men inte hur de skulle 

bemästra den nya situationen (Curtin et al., 2004; McCarthy et al., 2010). Patienterna 

belyste hur deras relation till sjukvårdsmiljön och sjukvårdarna förändrats under 

behandlingstiden. Sjukhusmiljön var nu ett ställe för relationer och social kontakt. 

sjukvårdspersonalen som följt dom under lång och var för flera patienter den enda 

sociala kontakten titulerades istället som vänner. Sjukvårdmiljön ansågs inte längre 

vara skrämmande utan skapade känslor där patienterna kände tacksamhet, delaktighet 

och trygghet (McCarthy et al., 2010; Sadala et al., 2012). Patienter betonade att de 

inte kände svårigheter i att kontakta sin PD sjuksköterska så fort frågor eller 

komplikationer uppstod. En patient beskrev vikten av att involvera sjuksköterskan så 

att hen hade vetskap om problematiken patienten erfara. Vilket i sin tur skapade 

möjligheter för sjuksköterskan att kunna ge adekvat vägledning antingen via telefon 

eller hembesök (Baillie & Lankshear., 2015).   

Diskussion  

Metoddiskussion  

Examensarbetets syfte var att beskriva patienters upplevelser av behandlingsformen 

PD. Enbart kvalitativa studier inkluderades då kvalitativ forskning undersöker 

upplevelser av fenomenen och ansågs därav vara lämpligast för att besvara 

litteraturstudiens syfte (Forsberg & Wengström, 2016). Metoden som användes var en 

allmän litteraturstudie med en systematisk metod. Detta tillämpades för att ge en 

överblick över det relevanta forskningsläget kring ämnet och bidra med ökad kunskap 

(Forsberg & Wengström, 2016). För litteraturstudier med kvalitativ metod är det av 

vikt att diskutera begreppen trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet samt 

bekräftelsebarhet för att kunna vidhålla en god vetenskaplig kvalité (Mårtensson & 

Fridlund., 2017). En osystematisk inledande sökning utfördes i databaserna vilket 

påvisade ett begränsat forskningsområde. Valet av tidsintervall fick därmed breddas 

från 2008–2018 till 2000–2018. Trots att den utökade tidsintervallen resulterade i en 

otillräcklig mängd resultatartiklar valde studenterna inte att utöka sökningen 

ytterligare. Då omvårdnad och medicinska forskningen är under ständig utveckling 

ansågs att ännu en utökning av tidsintervall hade påverkat resultatets giltighet. För att 

stärka trovärdigheten utfördes datainsamlingen systematisk i alla valda databaser samt 

redovisades i noggrant utformade tabeller i form av sökordsöversikt och sökhistorik 

(Forsberg & Wengström, 2016). Genom att grundligt redogöra för datainsamling och 

databearbetning i text och tabeller ökar bekräftelsebarheten i litteraturstudien 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). Sökningarna utfördes i databaserna PubMed, 

Psycinfo och CINAHL då dessa innehåller relevant forskning inom medicin och 

omvårdnad. Sökning i fler än en databas breddar sökningen vilket ökar trovärdigheten 
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i studien (Henricson, 2017). Använda sökord valdes ut efter studiens syfte och 

översattes till engelska. Sökorden kombinerades på samma sätt i alla tre databaser 

tillsammans med de boolelska operatorer AND och OR. I flera sökningar användes 

Mesh termer för att specificera och säkerställa korrekt terminologi (Se tabell 2). Ett 

flertal artiklar återkom i sökningarna i de olika databaserna vilket visar på användning 

av relevanta sökord och ett tömt område. Detta i sin tur stärker studiens pålitlighet och 

trovärdighet (Henricsson, 2017). Trunkering användes på sökorden patient, 

experience och perspectiv för att få med alla böjningar av ordet och på så vis öka 

möjligheten för fler relevanta artiklar. Peritoneal dialysis som major heading 

resulterade i en stor mängd artiklar utan relevans för syftet. Dessa artiklar beskrev till 

stor del medicinska aspekter snarare än upplevelser. Artiklar som beskrev både PD 

och HD inkluderades inte i denna sökningen. Då bristande forskning påvisades hade 

inte studenterna möjlighet att exkludera artiklar som övergripande beskriver HD men 

där vissa upplevelser av PD fanns med. Artiklar som inte urskilde upplevelser av PD 

och HD på ett tydligt vis kunde inte inkluderas då resultatet blivit felaktigt.  Därför 

valde studenterna att utesluta sökord som major headings och genomförde istället alla 

sökningarna i fritext. Trots att en relativt bred variation av sökord användes återkom 

ändå samma artiklar i alla använda databaser. Då upplevelser av att leva med PD var 

ett outforskat ämne och därmed resulterade i ett litet antal kvalitativa artiklar kan detta 

ha påverkat möjligheten till en fördjupning av ämnet. I ett försök att öka resultatets 

trovärdighet och överförbarhet valde studenterna att genomsöka resultatartiklarnas 

referenslistor med förhoppning att utöka antalet resultatartiklar. Resultatartiklarnas 

referenser styrkte ännu en gång att studenterna tömt området då fem av de sju 

inkluderade artiklarna var återkommande, endast en ny resultatartikel fanns i 

resultatartiklarnas referens och inkluderades i studien. Resultatet bygger på forskning 

från Hong Kong, Storbritannien, Norge, Nya Zeeland, Australien, Brasilien, USA. 

Inga begränsningar gjordes kring geografiskt läge vilket ansågs som positivt då det 

gav en global syn på patienters upplevelser av livet med PD. Dock fanns en förståelse 

om att behandlingsformen, rutiner och tillgängligheten kan skilja sig jämfört med 

svenska förhållanden. Då upplevelsen av PD och dess påverkan på livet inte skiljde 

sig markant åt i det olika artiklarna ansågs det vara överförbart till Sverige. 

Upplevelserna skilde inte heller sig åt i förhållande till det breda tidsspannet vilket 

inte ansågs påverka trovärdigheten. Artiklarna lästes flertalet gånger enskilt och 

diskuterades sedan tillsammans för att säkerställa ett objektivt förhållningssätt. 

Diskussion av innehållet eliminerar risken för feltolkning som kan påverka resultatet 

och därmed stärktes trovärdigheten och pålitligheten (Mårtensson & Fridlund, 

2017). Resultatet delades upp i meningsenheter för att uppmärksamma likheter och 

skillnader som sedan kodades och bildade kategorier, vilket stärker trovärdigheten för 

litteraturstudien (Mårtensson & Fridlund, 2017). Användning av kritiska vänner är 

något som stärker trovärdigheten i arbetet. Tillsammans med handledare och 

studiekamrater har författarna säkerställt att analysen grundas i data (Mårtensson & 

Fridlund, 2017). För att säkerställa god vetenskaplig kvalitet har alla artiklar som 

motsvarade syftet granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för 

kvalitativa studier. Alla resultatartiklar granskades och uppnådde grad I-II vilket ökar 
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trovärdigheten i studien och anses vara en styrka i arbetet (Henricson, 2017). Samtliga 

resultatartiklar var godkända utav en etisk kommitté och hade ett tydligt beskrivet 

etiskt övervägande.  

Resultatdiskussion  

Resultatet visade att patienters upplevelser av att leva med PD innebar att anpassa 

livet, att kroppen förändras och att relationer förändras.  

Resultatet visade att PD som behandlingsform innebar anpassningar i patienternas liv 

(Baillie & Lankshear, 2014; Curtin et al., 2004; Lam et al., 2014; McCarthy et al., 

2010; Rygh et al., 2012; Shaw, 2014; Sadala et al., 2012). Hur patienter valde att 

integrera PD som en del av livet sågs varierande. Några patienter beskrev att de till en 

början fick ge upp mycket av det som tidigare hade gett dem glädje i livet (Sadala et 

al., 2012). Tid var en gemensam faktor för att kunna normalisera PD till en del av 

vardagen. Med tid hittade PD patienterna egna strategier för att inkludera och göra PD 

till en del av livet (Baillie & Lankshear, 2014; Curtin et al., 2004; Lam et al., 2014; 

McCarthy et al., 2010; Rygh et al., 2012; Sadala et al., 2012). Resultatet påvisade hur 

patienter antingen fann PD som begränsande och hämmande medan andra beskrev hur 

PD frigjorde dem och tillät dem att fortsätta med livet som de tidigare gjort. Detta kan 

även ses i en studie av Tong et al. (2013) där PD beskrivs ge patienterna frihet och 

självständighet men innebär samtidigt en belastning både fysiskt, psykiskt och socialt. 

Många deltagare beskrev till en början en oro och osäkerhet vid utförandet av 

egenvård (Baillie & Lankshear, 2014; Curtin et al., 2004; McCarthy et al., 2010). En 

reflektion utifrån Orems omvårdnadsmodell är att människan utformar vad hen anser 

som egenvårdsbehov utefter den kultur hen lever i, de kunskaper hen erhåller, normer, 

värderingar samt de livserfarenheter patienten besitter. Vad som är hälsa för en 

individ behöver inte innefatta vad hälsa är för en annan individ. Orem (2001) lyfter 

fram att individen bibehåller välmående och hälsa genom att utför medvetna och 

frivilliga handlingar som anses nödvändiga för att bevara den mänskliga funktionen 

(Orem, 2001). Något som också tolkats utifrån resultatet. Vissa deltagare i studierna 

har setts “trotsa” behandlingsregimens gränser för att bibehålla den mänskliga 

funktionen och välmående. De har också setts utforma PD behandlingen utefter livet 

och därmed integrerat den på ett sådant sätt att den anses hälsofrämjande och inte 

hämmande eller psykisk påfrestande. För att nå ett tillstånd där PD blivit integrerat på 

detta sätt har patienten genom tid utformat ett egenvårdsbehov och genom 

erfarenheter erhållit hur pass det går att tänja på gränserna för att upprätthålla ett så 

normalt liv som möjligt (Baillie & Lankshear, 2014; Curtin et al., 2004; Lam et al., 

2014; McCarthy et al., 2010; Rygh et al., 2012; Shaw, 2014; Sadala et al., 2012).  

Patienterna beskriver hur PD behandlingen leder till en anpassning av livet. 

Möjligheten att kunna resa trots PD beskrevs av patienterna som befriande och 

fördelaktigt med behandlingsformen (Baillie & Lankshear, 2014; Baillie & 
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Lankshear, 2015; Lam et al., 2014; McCarthy et al., 2010; Shaw, 2014). Trots 

möjligheten nämndes förberedelser och utförandet av resmålet kom att kräva en 

noggrann planering och beskrevs av vissa deltagare som energikrävande 

(McCarty et al., 2010). Även hotellets renlighet beskrevs som ett betungande 

moment som resulterade i rädslor (Baillie & Lankshear, 2015; Shaw, 2014). De 

patienter som valde att resa med PD visade på tillvägagångssätt för att kunna 

anpassa behandlingsformen utefter resmålet genom kreativa lösningar (Baillie & 

Lankshear, 2015). Tidigare forskning som har undersökt upplevd livskvalité hos 

dialyspatienter beskriver möjligheten att resa som en bidragande faktor till 

välmående hos PD patienter (Liu et al., 2015). Valet att resa eller inte var väldigt 

individuellt. Egna reflektioner kring de olika uppfattningarna av att resa med PD 

var att de som beskrev PD som fördelaktigt och inte begränsande utformat ett 

egenvårdsbehov där resa utgjorde en nödvändig handling för att bibehålla 

välmående. Men det reflekteras också som en kunskapsbrist där vissa patienter 

brustit i följsamhet och äventyrat riskerna gällande infektion. Men att vetskapen 

om att kunna resa kan inge frihetskänsla oavsett om patienten har som avsikt att 

resa eller inte (Baillie & Lankshear, 2014; Baillie & Lankshear, 2015; Lam et al., 

2014; McCarthy et al., 2010; Shaw, 2014). 

Resultatet visade att en annan anpassning i livet för patienter med PD behandling var 

behandlingsregimens kost och dryckesrestriktioner som kom att ställa stora krav på 

självdisciplin (Curtin et al., 2004; Lam et al., 2014; Sadala et al., 2012). Patienterna 

beskrev att livet blev begränsat och enformigt i relation till sina matvanor (Lam et al., 

2014; Sadala et al., 2012). I enlighet med denna litteraturstudie har tidigare forskning 

påvisat att dialyspatienter ofta upplever kost och dryckesrestriktioner som betungande 

(Palmer et al., 2014). Restriktionerna beskrevs begränsa patienterna både socialt och 

kulturellt. Till skillnad från denna litteraturstudie där resultatet visa att patienterna 

över tid utvecklade en känsla för vad och vilka mängder av något de kunde äta, visar 

tidigare forskning en mer drastisk syn. Där beskrivs en stor hopplöshet i relation till 

restriktionerna, de beskriver att deras existens var meningslös och hur de känner sig 

dömda till döden (Palmer et al., 2014). Denna skillnad kan grunda sig i valet av 

deltagare i studien, en annan faktor kan vara att jämförd forskning specifikt 

undersökte ovanstående restriktioner vilket kan ha resulterat i en större inblick i just 

detta ämne. 

Trots att PD gav patienterna möjligheten att utföra sin dialys i hemmet kom detta att 

innebära anpassningar av patienternas hem (Baillie & Lankshear, 2014; Baillie & 

Lankshear, 2015; McCarty et al., 2010; Sadala et al., 2012; Shaw, 2014). Patienterna 

beskrev omorganisering av hemmets ytor, bristande utrymme och förändrade känslor 

kring hemmet som problematiskt (Baillie & Lankshear, 2014; Shaw, 2014). 

Problematiken med bristande utrymme bekräftas även i studien av Tong et al (2013) 

där patieterna nämner att de fick omvärdera och renovera delar av sina hem för att 

kunna anpassa till PD behandlingen. Tidigare forskning har även visat att bristen på 
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utrymme i hemmet är en av anledningarna till att flertalet patienter inte kan erhålla 

PD som behandling (Forbes et al., 2013). En reflektion är att det inte enbart råder 

stora krav på patientens egenvårdsförmåga vid behandlingen utan även hemmet. Det 

råder samtidigt stora skillnader på standarden i hemmen hos befolkningen vilket 

medför att lämpligheten av behandlingsformen är olika.  

Upplevelser av en förändrad kropp var något som dialysbehandlingen bidrog till och 

framgick i resultatet som belastande för patienten och hens välbefinnande (Curtin et 

al., 2004; McCarty et al., 2010; Sadala et al., 2012). Det framkom att en negativ 

självbild var vanligt förekommande hos patienter med PD (Curtin et al., 2004; Sadala 

et al., 2012). Något som sjukvårdspersonal var väl medvetna om men som ändå inte 

inkluderades i undervisning (Curtin et al., 2004; McCarty et al., 2010). I enlighet med 

litteraturstudiens resultat belyser även tidigare forskning dialysformens inverkan på 

patientens kroppsuppfattning och självförtroende, vilket begränsade patienterna 

socialt, emotionellt och fysiskt (Finnegan & Thomas, 2012). En reflektion som 

framkom var hur väl man anpassa PD som en del av livet handlar om hur väl man 

förlika sig med den förändrade kroppen. I resultatet framgick att tid inverkade på 

synen av den förändrade kroppen då man var tvungen att börja acceptera 

förändringarna som det nya normala för att kunna leva (Curtin et al., 2004). De som 

aldrig accepterar den förändrade kroppen kan ha svårt att acceptera PD och inkludera 

behandlingen som en del av livet. Det kan också innebära svåra psykiska 

konsekvenser för patienten där isolering och begränsningar kan bli en följd. Vilket 

kan komma att ställa krav på sjukvården att fånga upp dessa patienter och erbjuda 

dem någon form av stöd och hjälpa patienten att bemästra och nå acceptans med den 

nya situationen.  

I resultatet framgick oro inför framtiden i relation till att drabbas av peritonit eller 

förvärras i sitt sjukdomstillstånd (Baillie & Lankshear., 2014; Baillie & Lankshear., 

2015; McCarty et al., 2010; Sadala et al., 2012). En förvärring i sjukdomstillståndet 

kunde innebära att patienten inte längre kan tillgodose sitt egenvårdsbehov och 

sjukvården kan därmed behövas kopplas in som fullt eller delvis kompenserande kraft 

(Orem, 2001). En reflektion kring varför PD inte brukas fullt så mycket i Sverige kan 

vara att den patientgrupp som insjuknar i kronisk njursvikt är så pass begränsade i sin 

egenvårdskapacitet (äldre människor) att egenvård inte kan bedrivas och därmed 

utgör inte PD ett behandlingsalternativ. Även att drabbas av peritonit ett flertal gånger 

kan resultera i att PD som behandlingsform inte längre kan vara ett alternativ (Baillie 

& Lankshear., 2014). Deltagarna beskrev en förståelse för att HD då kunde vara det 

enda alternativet, vilket de ansåg hade begränsat deras liv ytterligare (Baillie & 

Lankshear., 2014). Inom forskningen råder skilda meningar angående vilket 

dialysform som har störst inverkan på patienters liv. Patientens val av 

dialysbehandling bör utgå från vad som anses bäst lämpad utifrån hens enskilda 

situation.  På grund av denna faktorn är det svårt att nå konsensus kring vilken 

dialysform som anses mest optimal (Zazzeroni, 2017). 
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Resultatet visade på hur relationer kom att påverkas och förändras vid antagandet av 

PD (Baillie & Lankshear., 2014; Baillie & Lankshear., 2015; Curtin et al., 2004; 

McCarty et al., 2010; Sadala et al., 2012). Relationerna intog nya roller och patienten 

kom att hamna i en sårbar situation (Baillie & Lankshear., 2014; Baillie & 

Lankshear., 2015; Curtin et al., 2004; McCarty et al., 2010; Sadala et al., 2012) Det 

sågs också hur rädslan för infektion samt behandlingsregimen begränsade och negativ 

inverkan på relationer då svårigheter att bibehålla kontakt blev en följd. Bristande 

kunskap, förståelse och rädslor reflekteras som bakomliggande faktorer till anhörigas 

frånvaro och patientens oro att förnärma den anhöriga (Baillie & Lankshear., 2014; 

Baillie & Lankshear., 2015; Curtin et al., 2004; Sadala et al., 2012). Vikten av stöd 

sågs i resultatet som betydande för att kunna anpassa PD som en del av livet (Baillie 

& Lankshear., 2015; Sadala et al., 2012). Tidigare forskning har också påvisat att stöd 

var väsentligt för patienternas överlevnad då bristande stöd kunde innebära svåra 

psykosociala konsekvenser (Thong et al., 2007). En reflektion kring stöd i relation till 

PD behandlingen var att de patienter som inte finner stöd i sin behandling kan komma 

att ha svårigheter att integrera PD som en del av livet. Vid antagandet av PD är det 

inte enbart patienten som kan behöva göra förändring. Familjen måste tillsammans 

jobba ihop för att integrera PD i hemmet. Råder det inte samarbete inom familjen kan 

det äventyra patientens hälsa och välbefinnande. Familjen måste tillsammans utforma 

PD som en del av livet och arbete för att minska de risker som finns med 

behandlingen. Sjuksköterskan kan behöva integrera hela familjen vid information och 

undervisning och lära familjen hur det tillsammans ska utgöra ett team. Men också 

informera patienten om kuratorer, stödgrupper m.m. där både patienten och familjen 

kan finna stöd och rådgivning. Vidare visade resultatet att en del deltagare kom att 

anta en beroendeställning till sina anhöriga (Baillie & Lankshear., 2014; Baillie & 

Lankshear., 2015; Curtin et al., 2004; Sadala et al., 2012). Antingen i relation till att 

patienten inte helt självständigt kunde utföra egenvården eller att patienten förlitade 

sig på att deras anhöriga skulle kunna utföra egenvården den dagen patienten själv 

inte kunde (Baillie & Lankshear., 2014; Baillie & Lankshear., 2015; Curtin et al., 

2004; Sadala et al., 2012). Enligt Orem är denna beroendeställning kopplad till 

egenvårdsbegränsningar det vill säga begränsningar i personens egenvårdskapacitet. 

Vilket i detta fallet kan stå i förhållande till begränsad förmåga att utföra handlingar 

som ger resultat (Orem., 2001) 

I studien framkom upplevelsen av sjukvården där resultatet påvisade vikten av 

kontinuitet för att öppna upp för tillitsfulla relationer och därmed skapa trygghet för 

patienten i sin behandling (McCarthy et al., 2010; Sadala et al., 2012). Tidigare 

forskning visar på konsensus gällande värdet av kontinuitet i vården, speciellt för 

patienter med ett långvarigt vårdbehov. Då sjukvården befinner sig i ett pressat läge 

kan vården idag ha svårigheter att bibehålla och erbjuda kontinuitet. Detta kan komma 

att äventyra patientsäkerheten och skapa onödigt lidande för patienten (Sandlund et 

al., 2017). Det framkom även hur viktig sjuksköterskans roll är för denna patientgrupp 

och hur mångdimensionell professionen är (Baillie & Lankshear., 2014; Baillie & 
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Lankshear., 2015; McCarthy et al., 2010; Shaw, 2014). I enlighet med Orem (2001) 

skall sjukvårdspersonal finnas till som stöd, stärkande kraft eller komplement samt 

skapa förutsättningar för en utvecklande och lärande miljö (Orem, 2001). Då 

egenvård har sitt ursprung från erfarenheter, kultur och miljö (Orem, 2001) så kan 

sjuksköterskan behöva möta patienter vars egenvårdsbehov inte alltid är i enlighet 

med behandlingsregimens gränser. Då innebörden av hälsa är individualiserad och 

därmed inte densamma för patientens som för sjuksköterskans.  Utbildningsprogram 

är vid antagande av PD en komplex situation som beskrevs av patientera som 

skrämmande och en tid präglat av ängslan (Baillie & Lankshear., 2014; Baillie & 

Lankshear., 2015). Studiens resultat bekräftas av forskning som belyser sjukvårdens 

syn på ängslan under träningsperioden var associerad med insikten om att hen 

drabbats av ett livsförändrande tillstånd snarare än komplexiteten bakom kunskaperna 

kring PD samt utförandet (Firanek et al., 2013). Resultatet konstaterade att där råder 

en del brister i utbildningsprogrammet och sjukvårdens förmåga att individanpassa 

undervisningen (Baillie & Lankshear., 2014; Baillie & Lankshear., 2015; Curtin et al., 

2004; McCarthy et al., 2010; Shaw, 2014). Tidigare forskning har visat att patienter 

var nöjda med undervisningen som inkluderade dialys utförandet men saknade ett 

perspektiv hur det skulle innebära att leva med dialys formen i sin vardag (Llewellyn 

et al., 2014). Detta poängteras även i studiens resultat då deltagarna belyser att de fått 

bristande information som hade kunnat vara betydande för val av dialysform (Curtin 

et al., 2004; McCarthy et al., 2010). Kunskaper som de fått bevittnat genom 

erfarenheter efter en tid med behandlingsformen som påverkat och upplevts som 

problematiskt för patienten (Baillie & Lankshear., 2015; Curtin et al., 2004; 

McCarthy et al., 2010).  

Konklusion och implikation  

Upplevelsen av att leva med PD som behandlingsform varierar bland patienterna. 

Patienter får anpassa livet på olika sätt, en del har uppgett att de känner frihet i sin 

behandling och att PD erbjuder möjligheten att i större utsträckning bibehålla den 

livsstil de tidigare haft. Medan andra patienter beskrivit hur de upplevde sig 

begränsade. I studien skildras patienter och deras olika upplevelser av 

behandlingsformen. Några har funnit strategier och utformat behandlingen så att PD 

utgör en del av livet. Medan andra haft svårigheter att anpassa och integrera PD i 

vardagen, livet blir därmed en del av PD.  

Det har också visats på att patienter med PD upplever en del rädslor och osäkerhet i 

sin behandling. Undervisningen har visats vara bristande och inte erhållit patienterna 

med betydande information.  En investering i sjukvården behövs göras där satsning på 

utbildning och patientundervisning är viktigt för att kunna ändra inställningen hos 

patienter och eliminera faktorer som osäkerhet, bristande kunskap och rädsla. Mer 

forskning kring patienters upplevelser av PD behövs för att identifiera brister och 
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behov hos målgruppen för en bättre utformad behandlingsregim, utbildning och 

informationsgivande innan val av dialysform.  
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord CINAHL  Psycinfo PubMed 

Påsdialys Peritoneal dialysis Peritoneal dialysis Peritoneal dialysis 

Patient Patient Patient Patient 

Upplevelse Experience Experience Experience 

Perspectiv Perspectiv Perspectiv Perspectiv 

Livserfarenhet  Life experience  Life experience Life experience 

Levda erfarenheter Lived experience  Lived experience Lived experience  



BILAGA B  

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

 CINAHL 

Peritoneal dialysis 

Peer Reviewed, English Language, 

2000 - 2018. 1600    

 CINAHL 

Peritoneal dialysis AND Patient 

Peer Reviewed, English Language, 

2000 - 2018. 1140    

 CINAHL 

Peritioneal dialysis AND patient 

experienc*  

Peer Reviewed, English Language, 

2000 - 2018. 54 7 4 4 

 CINAHL 

Peritoneal dialysis AND patient 

AND perspectiv*  

Peer Reviewed, English Language, 

2000 - 2018.  44 10 4 2 (2*) 

 CINAHL 

Peritoneal dialysis AND Life 

experienc* OR lived experienc* 

Peer Reviewed, English Language, 

2000 - 2018. 18 6 3 0 (3*) 

 Psycinfo  

Peritoneal dialysis  

Peer Reviewed, English Language, 

2000 - 2018. 134    

 Psycinfo 

Peritoneal dialysis AND patient 

Peer Reviewed, English Language, 

2000 - 2018. 123    

 Psycinfo  

peritoneal dialysis AND patient 

experienc*  

Peer Reviewed, English Language, 

2000 - 2018. 18 4 3 1 (2*) 

 Psycinfo  

Peritoneal dialysis AND patient 

perspectiv* 

Peer Reviewed, English Language, 

2000 - 2018. 10 2 2 0 (2*) 

 Psycinfo  

Peritoneal dialysis AND life 

experienc* OR lived experienc* 

Peer Reviewed, English Language, 

2000 - 2018. 12 3 3 0 (3*) 

 PubMed  

Peritoneal dialysis 

English Language, 2000 - 2018. 14477    

 PubMed 

Peritoneal dialysis AND patient  

English Language, 2000 - 2018. 11332    

 PubMed 

Peritoneal dialysis AND patient 

perspectiv*  

English Language, 2000 - 2018. 151 12 6 0 (6*) 

 PubMed 

Peritoneal dialysis AND patient 

experienc*  

English Language, 2000 - 2018. 1181 25 4 0 (4*) 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 PubMed 

Peritoneal dialysis AND life 

experienc* OR lived experienc* 

English Language, 2000 - 2018. 160 13 4 0 (4*) 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens 
Baillie, J. & Lankshear, A. (2014) Patient and family perspectives on peritoneal dialysis at home: 

findings from an ethnographic study. Journal of clinical nursing, 24, 222–234.  doi: 

10.1111/jocn.12663 

 

Land  

Databas 

Storbritannien 

CINAHL  

Syfte Syftet var att utforska upplevelser av PD i hemmet utifrån patientens och anhörigas perspektiv. 

Metod:  

Design 

Etnografisk metod, kvalitativ design 

 

Urval Deltagare (16 patienter och 9 närstående) intervjuades och observerades i deras vardag 

Datainsamling 
semistrukturerade intervjuer och observationer av PD användning i hemmet. Anhöriga och 

patienter intervjuades och observerades 

 

Dataanalys 
Tematisk analys användes med utgång från Walcotts teori 

 

Bortfall två deltagare blev transplanterade och en avled. 

Slutsats 
Studien visade att PD patienter beskrev svårigheter i att hitta utrymme för PD utrustningen i sin 

hemmiljö. De beskrev även en oro för att kunna hantera ansvaret vid egenvård. Vidare belystes 

osäkerhet inför framtiden med behandlingsformen och eventuella försämringar med en rädsla för 

peritonit. Deltagarna beskrev även frihet och visade på kreativitet för att kunna anpassa PD till 

livet. 

 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1  



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens 
Baillie, J. & Lankshear, A. (2015) Patients and relatives experiences of peritonitis when using 

peritoneal dialysis. Journal of Renal Care, 41(3), 177–186. doi: 10.1111/jorc.12118 

 

Land  

Databas 

Storbritannien  

CINAHL  

Syfte 
Utforska patienter och deras familjers perspektiv och upplevelser av peritonit. 

 

Metod:  

Design 

Etnografisk metod, kvalitativ 

 

Urval 
Deltagare (16 patienter och 9 närstående) intervjuades och observerades i deras vardag 

 

Datainsamling 
semistrukturerade intervjuer och observationer av PD användning i hemmet. Anhöriga och 

patienter intervjuades och observerades. 

 

Dataanalys 
Tematisk analys användes med utgång från Walcotts teori 

 

Bortfall 
Två deltagare blev transplanterade och en avled. 

 

Slutsats Deltagarna beskrev strategier för att kunna förhindra komplikationer och hur detta var associerat 

med ångest. De nämnde vikten av en aseptisk teknik för att undvika peritonit och de skuldkänslor 

de upplevde om de drabbades. En del deltagare beskrev en trygghet i utförandet av PD även 

utanför hemmet. De nämnde även sjuksköterskans betydande roll för vägledning och stöd. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1  



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens 
Curtin, R.B., Johnson, H.K. & Schatell, D. (2004). The Peritoneal Dialysis Experience: Insights 

from Long-Term Patient. Nephrology Nursing Journal, 31 (6), 615- 624. 

 

Land  

Databas 

USA  

CINAHL 

Syfte 
Syftet var att identifiera erfarenheter av egenvård hos patienter som hade använt peritonealdialys i 

mer än 4 år. 

 

Metod:  

Design 

Kvalitativ deskriptiv studie 

 

Urval 
18 patienter som hade behandlats med peritonealdialys mellan 4 och 13 år intervjuades för 

studien. 

 

Datainsamling 
Semistrukturerade, inspelade intervjuer 

 

Dataanalys 
Insamlat material transkriberades, kodades, kategoriseras och tematiseras. 

 

Bortfall 
Inget beskrivet bortfall 

 

Slutsats 
Deltagarna beskrev att de självständigt utförde alla aspekter av egenvård och kände sig trygga i att 

hantera eventuella komplikationer. De beskrev att de ville ha inflytande i sin vård och vara 

involverade i beslutsfattandet. Vidare upplevde de sig fria och utvecklade strategier för att hantera 

PD behandlingen. De beskrev även behovet av att känna sig normal och hur deras syn på kroppen 

förändrades. 

 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1  



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens 
Lam, L.W., Lee, D.T. &  Shiu, A.T. (2014). The dynamic process of adherence to a renal 

therapeutic regimen: perspectives of patients undergoing continuous ambulatory peritoneal 

dialysis. International Journal of Nursing Studies, 51, 908-916.  

 

Land  

Databas 

Hong Kong  

CINAHL 

Syfte 
Att förstå adherence utifrån patientens perspektiv och att beskriva förändringar i följsamheten hos 

patienter med CAPD behandling. 

 

Metod:  

Design 

Kvalitativ del av en mixed studie 

 

Urval Deltagare som inkluderades i studien skulle använda sig utav CAPD samt sköta behandlingen 

självständigt, vilket resulterade i 36 personer i åldrarna 35–76 med dialys erfarenhet mellan 11- 

103 månader intervjuades för studien. 

Datainsamling Enskilda semistrukturerade intervjuer efter intervjuguide genomfördes. Alla intervjuer 

genomfördes på Katonesiska i deltagarnas hem och spelades in samtidigt som anteckningar 

gjordes. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och kodades 

Bortfall Inget beskrivet bortfall 

Slutsats 
Deltagarna beskrev en svår initierings period som varade mellan 2–6 månader vilket inkluderade 

svårigheter med att följa restriktionerna. De beskrev sedan att de med tiden kom att experimentera 

med restriktionerna och fann till sist vad som upplevdes som mycket eller mindre viktigt att följa 

från restriktionerna. Vidare beskrevs möjligheten och svårigheterna med att resa. De belyser även 

upplevelsen att kost och dryck. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1  



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens 
McCarthy, A., Shaban, R., Boys, J. & Winch, S. (2010) Compliance, normality, and the patient on 

peritoneal dialysis. Nephrology Nursing Journal, 37(3), 243-251. 

 

Land  

Databas 

Australien  

CINAHL 

Syfte 
Syftet med denna studie var att förstå begreppet compliance 

med PD utifrån patientens perspektiv 

 

Metod:  

Design 
Kvalitativ fallstudie 

 

 

Urval 
5 PD patienter som alla kunna redogöra för sina hälsorelaterade beteenden samt redogöra för sin 

uppfattning av följsamhet för behandlingsregimen.  

 

Datainsamling Djupgående personliga intervjuer 

Dataanalys 
Transkriberades och tematiskt analyserades i direkt anslutning till intervjuerna 

 

Bortfall Inget bortfall  

Slutsats Deltagarna beskrev en rädsla inför framtiden och en förståelse för vikten att följa 

behandlingsregimen för att överleva. De beskrev behovet av att känna sig “normal”. Vidare 

belyste deltagarna att de va nöjda med sjukvårdens insats och hur de upplevde en större tilltro till 

sjuksköterskan än läkaren men att några deltagare ansåg att de kunde fått mer information 

angående PD behandlingen. Det nämndes även att patienterna fann strategier och vågade trotsa 

behandlingsregimen.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1  



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens 
Rygh, E., Arild, E., Johnsen, E. & Rumpsfeld, M. (2012). Choosing to live with home dialysis- 

patients experiences and potential for telemedicine support: a qualitative study.  BMC Nephrology, 

13 (13). 

 

Land  

Databas 

Norge 

Manuell sökning  

Syfte 
Syftet var att undersöka patienters behov av information, vägledning i valet av dialysmetod samt 

etablering och genomförandet av dialys i hemmet. 

 

Metod:  

Design 

Induktiv metod med Kvalitativ design 

Urval Deltagare som inkluderades i studien skulle vara väl insatta i livet med dialys i hemmet, vara i ett 

stabilt fysiskt och psykiskt tillstånd för att kunna intervjuas samt ha möjligheten att bli intervjuade 

i sina hem.   

Datainsamling 
semistrukturerade intervjuer med 11 dialys patienter (3 med HHD samt 8 med PD) 

 

Dataanalys Innehållsanalys  

Bortfall En deltagare  

Slutsats 
Beskriver att patienterna upplevde det enkelt att utföra PD behandlingen enskilt efter 

utbildningsperioden. Vidare beskrivs vikten av en god relation med sjukvårdspersonal. 

 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1  



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens 
Sadala, M.L., Bruzos, G.A. & Bucuvic, E.M. (2012). Patients’ experiences of peritoneal dialysis at 

home: a phenomenological approach. Rev. Latino-Am. Enfermagem, 20 (1), 68-75. 

 

Land  

Databas 

Brasilien  

CINAHL  

Syfte Syftet var att belysa innebörden av peritonealdialys som det upplevs av patienter med kronisk 

njursvikt. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ design, narrativa intervjuer med en fenomenologisk - hermeneutisk metod inspirerad av 

Paul Ricoeur. 

 

Urval 
19 personer som hade använt peritonealdialys i minst 6 månader. 

 

Datainsamling 
Data samlades in genom intervjuer i deltagarnas hem och transkriberades sedan. 

 

Dataanalys upprepad läsning för att skapa en naiv förståelse, strukturanalys och en till sist sammanvägd 

förståelse 

Bortfall Inget bortfall har beskrivits  

Slutsats 
Deltagarna beskrev livet med PD som osäkert, skrämmande och ångestfyllt och innebar drastiska 

förändringar i sin livsstil.  

De kände sig låsta till hemmet och att bristen på utrymme att förvara dialysmaterial va påtagande.  

 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 2  



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

Referens 
Shaw, R. (2014). Being-in-dialysis: The experience of the machine– body for home dialysis users. 

Health, 19 (3),229-244. doi: 10.1177/1363459314539775 

 

Land  

Databas 

Nya Zeeland 

Psycinfo  

Syfte Att bidra till litteratur angående njursvikts behandling och hem dialys utifrån patientens perspektiv 

samt att undersöka upplevelsen av att använda dialys i relation till sig själv, andra, teknologin och 

världen.   

Metod:  

Design 
Kvalitativ design, Djupgående intervjuer och fältanteckningar 

 

 

Urval 24 deltagare som intervjuades om sin åsikt vid dialysbehandling 

Datainsamling 
Data samlades in genom djupgående inspelade intervjuer och fältanteckningar 

 

Dataanalys Tematisk analys  

Bortfall Inget beskrivet bortfall 

Slutsats 
Deltagarna beskrev att PD begränsade deras liv, men även att dialysformen gav en högre grad av 

självständighet. Deltagarna beskrev hur de blev låsta till sina hem i relation till behandlingen. 

Vidare beskrev även möjligheten till resor och bristen på förvaringsutrymme i deltagarnas hem.  

 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 2  
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