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Sammanfattning Njurarna är ett av människans livsviktiga organ vars uppgift är att 

kontrollera elektrolyt- och vätskebalansen samt rena blodet. Kronisk 
njursjukdom medför fysiska och psykiska påfrestningar som påverkar 
individens livssituation. Sjukdomen kräver behandling med dialys 
som är tidskrävande och ställer krav på patientens följsamhet. 
Egenvård är personlig omsorg som varje individ frivilligt utför 
dagligen för att främja liv, hälsa samt välbefinnande. Vid kronisk 
njursjukdom uppstår det brister i patientens kapacitet att utöva sin 
egenvård.  Sjuksköterskans uppgift är att kompensera patienters brist i 
egenvård genom att stödja, handleda och undervisa. Syftet med 
litteraturstudien var att analysera egenvård hos kroniskt njursjuka 
patienter med utgångspunkt i Dorothea Orems teori om 
egenvårdsbalans. I litteraturstudien analyserades 18 vetenskapliga 
artiklar deduktivt. Resultatet visade att kroniskt njursjuka upplevde 
begränsningar i sin livssituation och behövde modifiera sin självbild 
för att anpassa sig till den nya livssituationen. Patienter som lyckades 
anpassa sig var mer delaktiga i sin egenvård och upplevde ökat 
välbefinnande. Kapacitet att utföra sin egenvård minskade med ett 
försämrat hälsotillstånd. Patienter upplevde sig begränsade av 
sjukvårdspersonalen i sin egenvård. För att patienterna ska få ökad 
delaktighet i sin egenvård krävs det av sjuksköterskan att individuellt 
identifiera egenvårdsbehov och egenvårdsbrister samt planera 
omvårdnaden i samråd med patienten.          
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Abstract The kidneys are one of our vital organs. They control the electrolyte, 

fluid balance and clean our blood. Chronic kidney disease (CKD) 
effects individuals both physically and psychologically and has an 
impact on their life situation. The condition demands time consuming 
dialysis and that individuals are compliant with their treatment 
regimes. Self-care is the personal care that every individual 
voluntarily performs everyday to maintain life, health and wellbeing. 
With CKD, patient’s capacity to perform self-care is limited. The 
nurse’s duty is to compensate for patients limitations in their self-care, 
by supporting, supervising and teaching. The aim of this literature 
review was to analyze the self-care of CKD patients with a starting 
point in Dorothea Orem’s, the Self-Care Deficit Nursing Theory. In 
this literature review, 18 scientific papers were deductively analyzed. 
The findings showed that patients with CKD felt restricted in their life 
situation, needed to modify their sense of self and adjust to their new 
life situation. Patients that successfully adjusted were more active in 
their self-care and experienced a better wellbeing. With a deterioration 
of the patient’s health, the capacity to perform self-care diminished. 
Patients experienced that they felt restricted by nursing personnel in 
performing their self-care. In order to improve the patients’ 
participation in self-care, it is necessary that the nurse identifies the 
self-care requisites and deficits of the patient and plan care actions in 
consultation with the patient. 
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Inledning 
Orems teori om egenvårdbalans tar upp vikten av patientens deltagande i egenvård (Orem, 
2001). Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) har som krav att vård och behandling ska 
så långt som möjligt utformas i samråd med patienten. Information om behandling, metod för 
undersökning samt vård skall anpassas individuellt (SFS, 1982:763). När en individ drabbas 
av kronisk njursjukdom medför det omfattande fysiska och psykiska påfrestningar vilket 
påverkar hela deras livssituation. Sjukdomens konsekvenser är många, bland annat strikta 
kost- och vätskerestriktioner samt krävande dialysbehandling. Psykiska påfrestningar leder 
ofta till depression (Hagren, 2004; Nyberg & Jönsson, 2004) då framtiden är oviss och 
morbiditet och mortalitet är hög (Ahlmén, 2006). År 2005 hade Sverige enligt Svenskt 
Register för Aktiv Uremivård (Socialstyrelsen, 2005b) 7200 kroniskt njursjuka och varje år 
tillkommer 1100 nya patienter (Ahlmén, 2006). Antal patienter som behandlas med 
hemodialys i Sverige är 2526, hemhemodialys 99, peritonealdialys 758 och 3817 är 
transplanterade. I slutet av år 2004 var medelåldern hos patienter med aktiv uremivård 57,46 
år (Socialstyrelsen, 2005b). Egenvård är ett aktuellt koncept i svensk hälso- och sjukvård och 
vid kronisk njursjukdom uppstår brister i patientens egenvård. Sjuksköterskan ska kunna 
urskilja och värdera patienters förmågor och resurser till egenvård (Orem, 2001; 
Socialstyrelsen, 2005a), vilket ställer krav på sjuksköterskans omvårdnadskompetens. Därför 
är det viktigt att belysa egenvården hos kroniskt njursjuka. 
 
Bakgrund 
Njurarna är ett av människans livsviktiga organ vars uppgift är att kontrollera elektrolyt- och 
vätskebalansen samt rena blodet från slaggprodukter. Njursvikt är ett tillstånd då njurarnas 
kapacitet försämras och förmågan att rena blodet är nedsatt, vilket kan leda till ett 
urinförgiftningstillstånd, uremi (Lindskog, 2004; Nyberg & Jönsson, 2004). Njurarnas 
funktion mäts genom glomerulusfiltrationen (GFR) och filtrationshastigheten är normalt 125 
ml/min. Njurarna har en enorm reservkapacitet därför upptäcks inte försämrad njurfunktion 
förrän filtrationen är kraftigt reducerad. Njursvikt indelas i 4 olika stadier efter graden av 
GFR. Första stadiet är nedsatt njurfunktion och GFR ligger på >50 ml/min. Andra stadiet är 
måttlig njursvikt där GFR ligger runt 25-50 ml/min. Först i tredje stadiet upplever patienten 
subjektiva symtom såsom trötthet och huvudvärk, GFR är mellan 10-25 ml/min och 
njursvikten är avancerad. Terminal njursvikt är det sista stadiet och GFR ligger på endast 0-10 
ml/min. Det är ett livshotande tillstånd där patienten har tydliga uremiska symtom. 
Framträdande symtom vid uremi är huvudvärk, trötthet, illamående, klåda samt törst. 
Tillståndet kräver behandling med dialys eller transplantation (Ericson & Ericson, 2002; 
Aurell, 2004). Uppkomst av njursjukdomar kan vara hereditära eller till följd av primära 
sjukdomar exempelvis glomerulonefrit och diabetes mellitus. Kronisk njursvikt engagerar de 
flesta av kroppens organ och leder oftast till andra somatiska sjukdomar, vanligt 
förekommande är hjärt- och kärlsjukdomar (Nyberg & Jönsson, 2004). 
 
Aktiv uremivård 
Aktiv uremivård omfattar dialysbehandling och transplantation av njursjuka (Aurell, 2004). 
Regelbunden dialysbehandling av kronisk njursjuka blev en verklighet under 1960-talet, då 
flera sjukhus i Sverige startade dialysenheter. Idag finns det 61 verksamma dialysenheter i 
Sverige (Ahlmén, 2006). Dialys definieras som en teknik att rena blodet från slaggprodukter 
genom antingen hemodialys eller peritonealdialys (Lindskog, 2004). Hemodialys sker genom 
att blodet leds från patienten in i en dialysmaskin där filtration av olika ämnena sker och 
sedan förs tillbaka till patienten. En förutsättning för hemodialys är att patienten förses med 
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en arteriovenös fistel (AV-fistel) som är en sammankoppling av en artär och en ven. Vid akut 
behov av dialys kan antingen en central dialyskateter användas eller en femoraliskateter 
(Nyberg & Jönsson, 2004). Vid peritonealdialys har patienten en kvarliggande kateter i 
bukhålan som används för att fylla bukhålan med dialysvätska. Bukhinnan fungerar då som 
ett dialysmembran där filtration sker. Vätskan som fylls på i bukhålan byts var tredje till 
femte timme under dagen och under natten kan dialysvätskan ligga kvar upp till 10 timmar 
(Aurell, 2004; Nyberg & Jönsson, 2004). Njurtransplantation blev under 1960-talet en 
behandlingsmetod i Skandinavien för kroniskt njursjuka. Tekniken har gått framåt samt även 
utvecklingen av avstötningshämmande läkemedel men idag råder tyvärr organbrist vilket 
begränsar antalet transplantationer (Aurell, 2004).  
 
Livssituation för patienter med kronisk njursvikt 
Kroniskt njursjuka patienter ordineras kost- och vätskerestriktioner vilket innebär att det 
rekommenderade intaget vätska för dialysbehandlade är 500-1000 ml. Svår törst och 
muntorrhet är konsekvenser av vätskerestriktionen (Nyberg & Jönsson, 2004).  
Kostrestriktioner medför modifierad kost och kräver planering av måltiderna. Patienter med 
avancerad njursvikt kräver protein- och kaliumfattig kost samt ett ökat fettintag. Patienter med 
peritoneal- eller hemodialys har behov av ett ökat proteinintag då stora proteinförluster sker 
vid dialysering. Kaliumrika frukter och grönsaker bör undvikas av patienter med hemodialys 
medan patienter med peritonealdialys kan äta kaliumrik föda (Jansson, 2007). Andra vanligt 
förekommande konsekvenser av kronisk njursvikt är aptitlöshet, malnutrition, orkeslöshet, 
bristande intresse för omgivningen, sömnproblem och klåda (Nyberg & Jönsson, 2004).  
 
Sjukdomen och dialysbehandlingen kräver mycket tid som annars kunde använts och 
disponerats utifrån patientens önskemål och behov (Hagren, 2004). Hemodialysbehandling tar 
4-6 timmar 3-4 dagar i veckan (Bárány & Stattin, 2003/2004; Nyberg & Jönsson, 2004). 
Patienter är beroende av fungerande dialysapparater och sjukvård. Då täta kontakter med 
sjukvården etableras är det viktigt att relationen mellan patienter och sjukvårdspersonal 
fungerar (Hagren, 2004). Vardagen blir inrutad av behandlingstider och leder oftast till 
sjukskrivning vilket medför ekonomiska konsekvenser för patienten och dennes familj. 
Behandlingsfria dagar kan upplevas intensiva då individen ska försöka hinna med arbete, 
familj och vänner. Möjligheten att delta i sociala aktiviteter är begränsande vilket leder till 
påfrestningar i individens sociala nätverk (Hagren, 2004; Nyberg & Jönsson, 2004). 
Peritonealdialys eller hemhemodialys kan vara alternativ för att öka individens normalitet i 
vardagen (Nyberg & Jönsson, 2004). 
 
Orems teori om egenvårdsbalans  
Dorothea Orem började 1959 sitt arbete med att ta fram en omvårdnadsmodell. Modellen har 
utvecklats över tid och kompletterats med nya delar. Det officiella namnet på modellen är, the 
Self-Care Deficit Nursing Theory, en svensk översättning är Teorin om egenvårdsbalans 
(Jahren Kristoffersen, 2002). Omvårdnadsmodellen är en generell teori och innefattar tre 
delar: teorin om egenvård, teorin om egenvårdsbrist och teorin om omvårdnadssystem (figur 
1). Begrepp som Orem behandlar i sina teorier är egenvård, egenvårdsbehov, terapeutiska 
egenvårdskrav, egenvårdskapacitet, egenvårdsbrist, omvårdnadskapacitet samt 
omvårdnadssystem (Orem, 2001; Jahren Kristoffersen, 2002). 
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Teorin om egenvård  
Egenvård är den personliga omsorgen som varje individ frivilligt utför dagligen med syfte att 
främja liv och uppnå största möjliga hälsa och välbefinnande. Enligt Orem (2001) är fysiska, 
psykologiska, sociala och mellanmänskliga interaktioner oskiljaktiga delar i en individs hälsa. 
Samtliga delar lägger också grunden och är förutsättningar för individens möjlighet att kunna 
genomföra och delta i en effektiv egenvård. Hälsa och egenvård är integrerade och beroende 
av varandra. Egenvård är ett inlärt beteende som lärs in via kommunikation och interaktion 
inom sociala grupper. Det varierar utifrån individens kulturella och sociala erfarenheter. Allt 
sker i en strävan att uppnå normalitet enligt de normer som gäller för det samhälle individen 
lever i. En förutsättning för egenvård är att individer är mogna och har utvecklat förmågan att 
ta hand om sig själva i de miljöer och situationer de befinner sig i. För att kunna utföra 
egenvårdsåtgärder förutsätts att individen måste ha kunskap och förstå betydelsen av 
åtgärderna. Barn och ungdomar är därför beroende av andra i utförande av egenvård då de 
inte har uppnått en tillräcklig mognad.  
 
Vuxna individer som tillhandahåller omvårdnad till andra omfattas av begreppet ”dependent 
care agent” (Orem, 2001) vilket kan översättas med omsorg av andra eller närståendeomsorg 
(Jahren Kristoffersen, 2002). Det innefattar dock inte den normala omsorgen en förälder har 
om sitt barn (Hartweg, 1995). Sjuka eller funktionshindrade barn och vuxna samt åldrande 
individer har begränsningar i sin egenvård och är i varierande grad beroende av 
närståendeomsorg (Orem, 2001).  
 
Teorin om egenvårdsbrist 
Begrepp som behandlas i Orems teori om egenvårdsbrist är egenvårdsbehov, terapeutiska 
egenvårdskrav, egenvårdskapacitet, egenvårdsbrist samt omvårdnadskapacitet.  
 
Egenvårdsbehov  
Orem beskriver en individs egenvårdsbehov i tre olika premisser: universella egenvårdsbehov, 
utvecklande egenvårdsbehov och egenvårdsbehov relaterat till hälsoproblem. Universella 
egenvårdsbehov avser att uppfylla livsviktiga behov som att andas, inta föda och vätska, ha 
balans mellan vila och aktivitet, sköta elimination, motverka fara och ha en balans mellan 
ensamhet och social kontakt. Utvecklingsrelaterade egenvårdsbehov syftar till individens 
utvecklingsprocesser från spädbarnsåldern till döden. Förutsättning för utvecklingsprocessen 
är att förhållanden tillrättaläggs så att utveckling kan ske i varje fas av livet (Orem, 2001). Vid 
hälsoproblem kan den normala utvecklingen hotas och individen måste sätta in åtgärder för att 
förhindra skadlig utveckling samt negativa konsekvenser som en ny situation kan medföra 

Figur 1 Delteorierna i Orems omvårdnads Teori om egenvårdsbalans. 

Teorin om omvårdnadssystem 

Teorin om egenvårdsbrist 

Teorin om egenvård 
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(Orem, 2001; Jahren Kristoffersen, 2002). Individer som drabbas av en kronisk sjukdom 
måste utveckla nya handlingsmönster genom emotionell och tankemässig bearbetning för att 
upprätthålla hälsa, liv och välbefinnande. Egenvårdsbehov relaterat till hälsoproblem kan vara 
observation och bedömning av hälsotillståndet, uppsöka sjukvård, följa ordinerad medicinsk 
behandling samt hantera eventuella biverkningar.  Individen har behov av att anpassa sig till 
situationen oavsett om hälsoavvikelsen är kort- eller långvarig. Kronisk sjukdom eller skada 
innebär ett behov för individen att modifiera sin självbild så att fortsatt personlig utveckling 
kan ske. Individer har även behov av att kunna ta emot hjälp från hälso- och sjukvården. När 
universella egenvårdsbehov, utvecklande egenvårdsbehov och egenvårdsbehov relaterade till 
hälsoproblem förenas och tillgodoses tillrättaläggs förhållanden som stödjer liv, hälsa och 
välbefinnande (Orem, 2001).  
 
Terapeutiska egenvårdskrav  
Terapeutiska egenvårdskrav är krav på handling. Egenvårdsbehovet måste tillgodoses för 
främjandet av liv, normal funktion, utveckling och hälsa (Orem, 2001). Exempel på 
terapeutiska egenvårdskrav hos kroniskt njursjuka patienter är följsamhet i kost- och 
vätskerestriktioner (Nyberg & Jönsson, 2004).  
 
Egenvårdskapacitet  
Egenvårdskapacitet är individers förmåga och kraft att utöva sin egenvård (Hartweg, 1995; 
Orem, 2001). Grundläggande faktorer som ålder, uppväxt, miljö, kultur, utbildning, 
livserfarenhet och hälsotillstånd påverkar både utvecklingen och graden av individens 
egenvårdskapacitet. Mänsklig mognad och förmågan att målinriktat kunna utföra vissa 
åtgärder associeras ofta med egenvårdskapacitet. Förutsättningen för att kunna utföra 
egenvård är att individen vet vilka egenvårdsbehov som finns, vilka åtgärder som ska utföras 
samt har förmågan att utföra dem. Individer som tar ansvar för och engagerar sig i sin 
egenvård utvecklar kapacitet för egenvård vilket leder till personlig tillfredsställelse och 
utveckling (Orem, 2001).  
 
Omvårdnadskapacitet  
Omvårdnadskapacitet beskrivs av Orem (2001) som individers förmåga och kraft att uppfylla 
andras egenvårdsbehov när deras egenvårdskapacitet är begränsad. Det kan handla om att 
hjälpa en närstående att uppfylla egenvårdsbehoven eller när en sjuksköterska hjälper 
patienter att möta deras terapeutiska egenvårdskrav. Utvecklingen av omvårdnadskapaciteten 
är beroende av uppväxt, utbildning, livserfarenhet och mänsklig mognad. 
Omvårdnadskapaciteten hos sjuksköterskor är beroende av vilka kunskaper, värderingar och 
färdigheter de förfogar över samt deras förmåga att utforma och ge omvårdnad till varje 
enskild patient. Evidensbaserad omvårdnad innebär en kontinuerlig uppdatering av kunskap 
samt omvärdering av befintlig kunskap. Sjuksköterskans uppgift är att kompensera patienters 
bristande resurser genom att initiera och genomföra handlingar för att hjälpa patienten att 
uppnå sina terapeutiska egenvårdskrav (Orem, 2001).  
 
Egenvårdsbrist  
Egenvårdsbrist kännetecknas när en individ hamnar i en livssituation som gör att 
egenvårdsbehoven inte kan tillgodoses (Hartweg, 1995). När det terapeutiska kravet är större 
än en individs egenvårdskapacitet är individens förmåga att uppfylla kravet begränsad, då 
uppstår en brist i egenvårdskapaciteten. Egenvårdsbrist kan bero på en mängd olika faktorer 
exempelvis kunskapsbrist, bristande självkännedom, miljön samt nedsatt psykisk och kognitiv 
förmåga (Orem, 2001). 
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Teorin om omvårdnadssystem  
Teorin om omvårdnadssystem strukturerar och beskriver innehållet i omvårdnadsprocessen. 
Omvårdnadssystem kompenserar eller hjälper den mottagande patienten att övervinna sina 
begränsningar och främjar utförandet av egenvården. Omvårdnadssystem består av tre olika 
alternativ: fullständigt kompenserande-, delvis kompenserande- samt stödjande- och 
undervisande omvårdnadssystem. Vilket system sjuksköterskan väljer i sin 
omvårdnadsplanering beror på omfattningen av patientens egenvårdbrist.  Patienter är i behov 
av fullständigt kompenserande omvårdnadssystem när deras egenvårdbrist är total. 
Medvetslösa patienter eller patienter i akuta krissituationer behöver oftast denna typ av 
omvårdnadssystem. Delvis kompenserande omvårdnadssystem väljs när patienter aktivt kan 
delta och utföra vissa delar i sin egenvård. Tredje alternativet är stödjande och undervisande 
omvårdnadssystem som väljs när patienter har förutsättningar att uppnå de terapeutiska 
egenvårdskraven men behöver sjuksköterskans stöd att anpassa sig till en ny situation (Orem, 
2001). 
 
Enligt Orem (2001) består processen i omvårdnadssystemet av tre delar: identifikation, 
planering samt utvärdering. I den identifierande fasen fastställer sjuksköterskan patientens 
omvårdnadsbehov. Genom datainsamling kartlägger sjuksköterskan patientens 
egenvårdsbehov, egenvårdskapacitet samt de terapeutiska egenvårdskraven. I nästa fas 
planerar sjuksköterskan omvårdnaden, väljer omvårdnadssystem och utarbetar en 
omvårdnadsplan. Sjuksköterskan ska kompensera för patientens egenvårdsbrister genom att 
sätta in åtgärder som hjälper dem att uppnå sina mål och att det sker i största möjliga mån i 
samarbete med patienten. Genom att bistå patienten kan sjuksköterskan utföra vissa åtgärder, 
som handleda, stödja, undervisa samt skapa en miljö som främjar utveckling. Sista fasen i 
omvårdnadsprocessen följer sjuksköterskan upp och utvärderar omvårdnadsplanen, 
omvårdnadssystem samt utförda omvårdnadsåtgärder (Orem 2001; Jahren Kristoffersen, 
2002).  
 
När patienter drabbas av kronisk njursjukdom sker en livsstilsförändring (Hagren, 2004; 
Nyberg & Jönsson, 2004) som gör att patienterna behöver stöd, information och kunskap av 
sjuksköterskan för att kunna hantera den nya situationen (Socialstyrelsen, 2005a). För att 
denna patientgrupp ska må bra och klara av sina livsstilsförändringar måste de ges 
förutsättningar som behövs för att klara av sin egenvård.    
 
Syfte  
Syftet med litteraturstudien var att analysera egenvården hos kroniskt njursjuka patienter med 
utgångspunkt i Dorothea Orems teori om egenvårdsbalans.  
 
Metod 
Studien genomfördes som en litteraturstudie där vetenskapliga artiklar granskades deduktivt 
utifrån Orems teoretiska modell.  
 
Datainsamling 
Databaserna PubMed och Cinahl användes i sökningen av vetenskapliga artiklar. Sökord som 
användes i databasen PubMed var: Renal dialysis, Self Care, Nursing, Kidney failure, 
Chronic. Sökord som användes i databasen Cinahl var: Kidney Failure, Chronic, Self Care. 
Samtliga sökord i databaserna var MeSH-termer. Vidare förklaring hur sökorden 
kombinerades redovisas i tabell 1. Inklusionskriterier för artiklarna var: vetenskapligt 
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granskade, utgivna mellan år 1997-2007, skrivna på engelska eller svenska, åldern 19-65 år, 
inriktade mot kroniskt njursjukas egenvård samt svara till studiens syfte. Tre sökningar 
gjordes i PubMed, 50 abstrakt genomlästes och dubbletter påträffades i sökning två och tre 
som redan påträffats i sökning ett. Av de lästa abstrakten valdes 20 artiklar ut. Sökningen i 
Cinahl gav 11 abstrakt som genomlästes, sju artiklar var relevanta men en var review artikel 
och de resterande var dubbletter. Därefter gjordes en manuell sökning som gav en artikel som 
användes. Samtliga 21 artiklar genomlästes av författarna, tre artiklar exkluderades då en inte 
svarade till syftet, en ansågs hålla för låg kvalitet och en utgjorde en sammanfattning av en 
artikel som redan valts ut. Arton kvarvarande artiklar kvalitetsgranskades utifrån Carlsson & 
Eimans (2003) bedömningsmall för studier och redovisas i artikelöversikt (bilaga 1).  
 

Tabell 1. Sökhistoria 
Databas Datum Sökord Inklusions-

kriterier 
Antal träffar Genomlästa 

abstrakt 
Urval 

1 
Urval 2  
Valda 
artiklar 

Pubmed 
Sökning 
1 
 

12/2 
 

Renal 
Dialysis 
AND Self 
care AND 
Nursing 

Abstract 
10 år 
English 
Swedish 

19 11 8 5 

Pubmed 
Sökning 
2  

12/2 Renal 
Dialysis 
AND 
Nursing 

Abstract 
5 år 
English 
Swedish 
Ages: 
Adult, 
middleaged 

35 17 3 3 

Pubmed 
Sökning 
3 
 

28/2 
 

Kidney 
Failure, 
Chronic 
AND Self 
Care 

Abstract 
10 år 
English 
Swedish 
Ages: 
Adult, 
middleaged 

45 22 9 
 

9 

Cinahl  
 

1/3 Kidney 
Failure, 
Chronic 
(mesh) 
AND Self 
Care 

Abstract 
Research 
article 
2000-2007 
English 
Adult, 
middleaged 

15 11 
 

0 
 

0 

 
Databearbetning 
Samtliga 18 artiklar sorterades upp i alfabetisk ordning efter författarna. När artiklarna 
analyserades markerades Orems (2001) teorier: teorin om egenvård, teorin om egenvårdsbrist 
och teorin om omvårdnadssystem med olika färger i artiklarnas resultat. Var och en av 
författarna sammanställde artiklarnas syfte, metod, resultat och diskussion. I nästa steg 
diskuterades artiklarna och resultatet kategoriserades efter Orems egenvård, egenvårdsbehov, 
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terapeutiska egenvårdskrav, egenvårdskapacitet, omvårdnadskapacitet, egenvårdsbrist och 
omvårdnadssystem. Därefter kom författarna fram till att innehållet i begreppen var beroende 
av varandra och resultatet delades istället in under kategorierna; egenvårdsbalans hos kroniskt 
njursjuka, patienternas upplevelser av omvårdnadssystemet samt insatser i 
omvårdnadssystemet. Slutligen valdes kärnfulla citat ut för att förtydliga innehållet. 
 
Resultat 
 
Egenvårdsbalans hos kroniskt njursjuka 
Patienter som drabbats av kronisk njursjukdom hamnade i en situation där både en förändring 
av jaget samt livsavgörande omständigheter skedde. Förändringar i personlighet, 
kroppsuppfattning och kroppsfunktion medförde att patienter förlorade sin identitet (Curtin 
Braun, Mapes, Petillo & Oberley, 2002b; Bath, Tonks & Edwards, 2003). Patienter upplevde 
begränsningar i sin livssituation såsom bristande frihet, uppbundenhet samt isolering från 
socialt umgänge (Mok & Tam, 2001; Polaschek, 2003; Al-Arabi, 2006).  
 

”I can’t do strenuous activities like I used to. Camping with my kids, camping with the family. I 
have to skip doing things with friends or with my family members because what they want to do is 
on dialysis night so I can’t go…” (Al-Arabi, 2006, s. 288) 
 

Påfrestande faktorer som patienter upplevde i väntan på aktiv uremivård var generell 
sjukdomskänsla, oro inför ekonomiska följder samt att bli en börda för familjen (Harwood, 
Locking-Cusolito, Spittal, Wilson & White, 2005). Depression var svår att undvika men flera 
patienter valde att dölja sitt psykiska tillstånd då de inte ville ligga sin omgivning till last 
(Bath et al., 2003). Andra upplevda påfrestningar var oro kring de terapeutiska 
egenvårdskraven såsom kost- och vätskerestriktioner samt dialysbehandling (Mok & Tam, 
2001; Curtin Braun, et al., 2002b; Polaschek, 2003; Harwood et al., 2005; Al-Arabi, 2006). 
Trots att patienterna var medvetna om att dialysbehandling skulle behövas kom det ändå som 
en chock den dag det påbörjades (Harwood et al., 2005). Förändringar av livssituationen 
medförde så många fler och nya egenvårdsbehov att egenvårdskapaciteten inte räckte till för 
att återfå egenvårdsbalansen. Trots alla motgångar med försämrad fysisk aktivitet, förändrat 
kroppsutseende, förändrade familjerelationer samt svårigheter att vara yrkesverksamma 
minskade inte patienters drivkraft att leva varje dag och se en framtid. Patienter ansåg sig 
själva vara ansvariga för skapandet av positiva attityder (Al-Arabi, 2006). Anpassningen till 
den nya situationen omfattade modifiering av självbilden samt accepterande och 
omstrukturering av livssituationen (Curtin Braun et al., 2002b; Bath et al., 2003; Al-Arabi, 
2006).  
 

”It’s a very different life, but I am willing to live it. I am willing to face whatever this different life 
brings about. I’m very aware of the drastic change in lifestyle…I cannot go back to the way it used 
to be…It’s like I have – I’ve lived two lives. One life when I was healthy and then this life with 
this illness.” (Curtin Braun et al., 2002b, s.620) 

 
Förekommande symtom hos patienter var fatigue, bristande aptit, törst, muntorrhet, minskad 
mobilitet samt bekymmer i det sexuella samlivet. Konsekvenserna av symtom medförde 
rubbningar i patienters fysiska och mentala välbefinnande (Curtin Braun, Bultman, Thomas-
Hawkins, Walters & Schatell, 2002a). I det sexuella samlivet upplevde patienterna med 
peritonealdialys besvär med sin kroppsuppfattning. Självförtroendet påverkades negativt av 
bland annat bukkatetern och ett ökat bukomfång (Curtin Braun, Johnson & Schatell, 2004). 
Anpassningen till hemodialysbehandling visade sig vara svår, Lev & Owen (1998) fann att 
patienterna var mer effektiva i sin egenvård efter fyra månaders behandling än efter åtta 
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månader då effektiviteten hade avtagit. Curtin Braun et al. (2002b) fann däremot att patienter 
som dialyserats i över 15 år hade accepterat sin kroniska sjukdom, lärt sig att hantera 
osäkerheten samt de begränsningar som sjukdomen förde med sig. När patienterna lyckats 
anpassa sig och utvecklat förståelse för sin situation blev de mer delaktiga i sin egenvård. I 
motsats till detta fann Fok & Wong (2003) att långtidsdialyserade patienters motivation att 
söka ny information relaterat till sjukdomen minskade samt att invanda beteenden var svåra 
att bryta.  
 
Ständiga utmaningar ställde höga krav på patienternas egenvårdskapacitet då de förväntades 
vara följsamma i sin behandling, sträva efter normalitet i vardagen samt acceptera att 
dialysmaskinen förbättrade hälsan utan att den tilläts dominera livet (Curtin Braun et al., 
2002b). Genom erfarenhet lärde sig patienterna känna igen och bedöma allvarsgraden av 
sjukdomssymtom och vidta nödvändiga åtgärder (Curtin Braun & Mapes, 2001). Effektiva 
strategier i egenvården för att hantera vätskerestriktioner mellan dialystillfällena var att 
undvika solen, ta mediciner i samband med måltider samt minska saltintaget. Strategier som 
uppmätning av tillåten vätskemängd eller dokumentation av konsumerad vätska, fann 
patienterna svåra att införliva i vardagen (Welch & Davis, 2000).  
 
Fok & Wong (2003) fann att grundläggande faktorer som civilstånd, utbildningsgrad, yrke 
samt hur länge dialysbehandling pågått påverkade egenvårdskapaciteten. Åldern var en starkt 
påverkande faktor och egenvårdskapaciteten minskade med stigande ålder (Horsburgh, 1999; 
Fok & Wong, 2003). Motsatsen påvisades i Lev & Owens (1998) studie där inga signifikanta 
samband mellan kön, ålder, civilstånd och egenvårdskapacitet samt deltagande i egenvård 
framkom. Däremot minskade förmågan att utföra sin egenvård med ett försämrat 
hälsotillstånd (Horsburgh, 1999; Lev & Owen, 1998; Fok & Wong, 2003). I Fok & Wongs 
(2003) studie skattade 76 av 86 patienter med hemodialys sitt hälsotillstånd lägre än före 
insjuknandet. Egenvårdskapaciteten påverkades även av sinnestämningen, somatiska symtom 
samt hur patienter uppfattade sin följsamhet i vätskerestriktioner (Lev & Owen, 1998). Olika 
personlighetsdrag visade sig påverka graden av egenvårdskapacitet där disciplinerade och 
risktagande egenskaper medförde högre egenvårdskapacitet. Patienter som hade utåtriktade 
eller lugna egenskaper samt en stark egenvårdskapacitet var mer delaktiga i sin egenvård 
(Horsburgh, 1999). En hög egenvårdskapacitet och ett aktivt deltagande i egenvården 
medförde förbättringar i patienters fysiska och psykiska tillstånd samt förbättringar i 
följsamhet av vätskerestriktioner (Lev & Owen, 1998).  
 
Kulturen visade sig ha en inverkan på egenvårdskapaciteten. I en kinesisk studie (Mok & 
Tam, 2001) rangordnade patienter vilka strategier de använde för att hantera den nya 
livssituationen. Strategier som krävde att patienterna var delaktiga i sin egenvård hamnade 
först på rankingplatserna 15-27 av 40 möjliga strategier. Vanligaste strategin var att acceptera 
situationen som den var då lite kunde göras. Mok & Tam (2001) jämförde sin studie med tre 
västerländska studier vilket visade att västerlänningar var mer benägna att använda sig av 
problemlösande strategier. Exempel på problemlösande strategier var att söka kunskap om 
sjukdomen, söka stöd hos sjuksköterskan, sätta upp mål, försöka ta kontroll över situationen 
och pröva olika metoder att hantera situationen. Flertalet av de kinesiska patienterna undvek 
att ta itu med sina sjukdomsrelaterade problem (Mok & Tam, 2001). Patienter som undvek att 
ta itu med sina problem kring sjukdomen löpte större risk att utveckla depression. 
Problemlösande strategier och mottagande av stöd från det sociala nätverket medförde att 
patienterna löpte mindre risk att utveckla depression (Welch & Austin, 2001). 
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Patienter med hemhemodialys eller peritonealdialys var engagerade i sin egenvård och hade 
hög egenvårdskapacitet (Polaschek, 2003; Curtin Braun et al., 2004). Patienterna var aktiva, 
engagerade, ställde frågor, sökte förklaringar, framförde egna önskemål och åsikter till 
sjukvården samt var delaktiga i beslut kring deras vård. Peritonealdialys bidrog till frihet och 
ökad normalitet i vardagen, då patienterna hade tillräcklig egenvårdskapacitet för att uppnå 
sina terapeutiska egenvårdskrav. Behandlingsteknik, strategier samt symtomkontroll hade 
införlivats som egenvård i vardagen därför upplevde patienterna autonomi, trygghet i rollen 
som ansvariga egenvårdsutövare samt upplevde framtiden positiv (Curtin Braun et al., 2004).  
 

”And you can change the strength of your solution. So you can be in charge of your own life… 
You can eat – you in charge (sic). You still be in control.” (Curtin Braun et al., 2004, s. 618) 

 
En patient i Curtin Braun et al.s (2004) studie med erfarenhet av både hemodialys och 
peritonealdialys upplevde hemodialys mer allvarligt medan peritonealdialys var mer som ett 
sätt att leva. Polaschek (2003) beskrev patienter med hemhemodialys som säkra 
egenvårdsutövare. Behandlingen i hemmet upplevdes av patienterna mindre stressfull och 
bidrog till ökad frihetskänsla. Kapaciteten att hantera olika sjukdomssymtom ökade. 
Valmöjligheten att själva bestämma tidpunkt för dialysering möjliggjorde arbete och sociala 
aktiviteter. Majoriteten av patienter med hemhemodialys valde ändå att schemalägga sin 
behandling. Patienterna uppgav att de modifierade och experimenterade någon gång med sin 
behandling då restriktionerna kunde vara svåra att följa. En stark självtillit i patienternas 
egenvård medförde ovilja att släppa ifrån sig kontrollen. Flertalet patienter upplevde 
osäkerhet inför framtiden då försämring av hälsotillståndet eller ålder medförde att de inte 
längre klarade av sin hemhemodialysbehandling.   
 
Patienternas upplevelse av omvårdnadssystemet 
I flera studier framkom att patienter upplevde brister i sjukvårdspersonalens bemötande. 
Patienter saknade stöd och information om hälsotillståndet samt om den medicinska 
behandlingen (Curtin Braun & Mapes, 2001; Polaschek, 2003; Bath et al., 2003; Harwood et 
al., 2005). Patienter som hade dialyserats i mer än 15 år hade lärt sig vara försiktiga vid 
interaktioner med sjukvårdspersonal och uppträdde som ”önskepatienten” för att inte stöta sig 
med personalen och få optimal vård. 
 

”…I am treated in a way that I would not put up with if I was in a different context. But because 
my life depends on them, I am quiet.” (Curtin Braun & Mapes, 2001, s. 389) 
 

Patienter var vaksamma vid vårdsituationer då det fanns en rädsla att misstag kunde begås. 
Det förekom en känsla av att inte bli sedd av sjukvårdspersonalen samt att patienterna inte 
tilläts vara delaktiga i beslutsfattande gällande behandling. Flertalet patienter saknade 
förtroende för vårdpersonal och berättade inte när de modifierat eller experimenterat med sin 
behandling (Curtin Braun & Mapes, 2001; Polaschek, 2003).  En av patienterna i Polascheks 
(2003) studie upplevde att omvårdnaden inte var individuellt planerad och att patientens 
kompetens inte tillvaratogs av sjuksköterskan. Kunskap var en viktig faktor för patienterna 
när de skulle återfå kontroll över sitt tillstånd och de inskränkningar sjukdomen förde med sig 
(Curtin Braun et al., 2002b; Harwood et al., 2005).  
 

”If dialysis had been explained a bit better it would have helped. I had no idea what it [dialysis] 
was like…” (Harwood et al., 2005, s. 298) 
 

Patienterna var missnöjda med hur de hanterat den egna hälsan och menade att om de fått 
tydligare information från hälso- och sjukvården hade de agerat annorlunda (Harwood et al., 
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2005). I en studie (Bath et al., 2003) upplevde patienterna att det bristande 
omvårdnadssystemet berodde på tidsbrist och underbemanning av sjuksköterskorna men att 
de ändå upplevdes som empatiska och stödjande.  
 
Insatser i omvårdnadssystemet 
Flera studier beskrev olika metoder för att öka patienters egenvårdskapacitet och aktivt 
deltagande i egenvården (Bath et al., 2003; Sagawa, Oka, Chaboyer, 2003; Tsay & Hung, 
2004; Harwood et al., 2005; Sharp, Wild, Gumley, Deighan, 2005; Nozaki, Oka, Chaboyer, 
2005). En metod var att ge patienterna psykologiskt stöd. Metoden visade en positiv ökning i 
individernas egenvårdskapacitet. Sjuksköterskans psykologiska stöd omfattade information 
och utbildning, emotionellt stöd och rådgivning (Bath et al., 2003). En annan metod (Tsay & 
Hung, 2004) som användes var individuellt utformade empowermentprogram. Syftet med 
programmet var att hjälpa patienter identifiera sina problem relaterat till sjukdomen och vidta 
relevanta åtgärder. Patienterna utbildades i problemlösning och stresshantering. 
Empowermentprogrammet presenterades av en sjuksköterska vid tre individuella 
rådgivningstillfällen. Efter en sex veckors period hade patienternas deltagande i egenvården 
ökat. Patienters förmåga att hantera psykosociala sidor av sin kroniska njursjukdom ökade.  
  
Kognitiv beteendeterapi (KBT) användes som undervisningsmetod i flera studier för att 
fastställa effektiviteten av metoden. Syftet med KBT var att identifiera dysfunktionellt 
beteende och öka problemlösningsförmågan. (Sagawa et al., 2003; Sharp et al., 2005; Nozaki 
et al., 2005). Sharp et al. (2005) och Nozaki et al. (2005) jämförde KBT med 
standardundervisning för att fastställa skillnader i följsamhet av vätskerestriktioner. I Nozaki 
et al.s (2005) studie fick standardundervisningsgruppen ta del av informationsbroschyrer samt 
uppmanades att ställa frågor till en sjuksköterska. I KBT-gruppen fick patienterna delta i ett 
egenvårdsprogram. Patienterna satte upp mål, observerade och dokumenterade egna 
beteenden, känslor, attityder samt tankar. Båda metoderna var effektiva men när det gällde 
vätskerestriktioner gav KBT bättre effekt på längre sikt. Sharp et al. (2005) använde sig av ett 
KBT-program speciellt framtaget för njursjuka, Glasgow University Liquid-Intake Program 
(GULP). GULP bestod av gruppundervisning där en terapeut förmedlade KBT samt där de 
aktiva deltagarna delgav varandra egenvårdsstrategier såsom hur de kan hantera olika sociala 
sammanhang. Utbildningen visade förbättringar hos 11 av 29 deltagare i följsamhet kring 
vätskerestriktioner (Sharp et al., 2005). KBT tillsammans med sjuksköterskans stödjande roll 
hjälpte patienter att få en ökad insikt i egna beteenden och känslor kring vätskerestriktionerna 
(Sagawa et al., 2003).  
 
Harwood et al. (2005) undersökte hur elva patienter hade förberett sig inför behandlingsstart 
med hemodialys. Samtliga deltagare i studien hade genom sin dialysenhet erbjudits att delta i 
London Health Sciences Center Renal Program, bestående av individuell rådgivning samt 
utbildning i grupp vid tre tillfällen. Utbildningen påbörjades när kronisk njursvikt 
diagnostiserats och allmän information kring sjukdomen gavs. Vid andra 
undervisningstillfället gavs information om olika behandlingsmetoder, 6-12 månader innan 
dialysbehandling påbörjades. Sista undervisningstillfället gavs vid dialysstart och upp till sex 
månader efter, fokus lades på livsstilen samt strategier. Utbildningen kompletterades med 
skriftlig information. Endast fyra av de elva patienterna hade deltagit i 
undervisningsprogrammet och engagerat sig i sin inlärning med hjälp av hälso- och 
sjukvården ändå upplevde fem patienter brist i informationen samt kände sig stressade och 
oroliga inför dialysstart (Harwood et al. 2005). Information och undervisning spelade en 
väsentlig roll för kroniskt njursjuka patienter och gjorde dem till trygga och säkra 
egenvårdsutövare (Polaschek, 2003; Curtin Braun et al., 2002b).  
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Diskussion 
 
Metoddiskussion 
Sökningarna i databaserna Pubmed och Cinahl gav tillräckligt med material för studien. 
MeSH-termerna och inklusionskriterierna som användes gav ett hanterbart antal vetenskapliga 
artiklar som svarade till litteraturstudiens syfte. Åldern över 19 år sattes som 
inklusionskriterier då författarna och Orem (2001) ansåg att barn och ungdomar inte har 
utvecklat tillräcklig mognad för att kunna utföra egenvård. Författarna satte också 
inklusionskriterier under 65 år men artiklarna hade åldersspridning så även individer över 65 
år kom med i litteraturstudien. Nu i efterhand anser författarna att inklusionskriteriet över 65 
år skulle ha varit med då det kanske hade tillfört mer om hur åldern påverkar 
egenvårdskapaciteten. Anledningen till att sökningar inte genomfördes i fler databaser var att 
tillräckligt många vetenskapliga artiklar hittades med hänsyn till tidsbegränsningen. I 
litteraturstudien ingick elva kvantitativa och sju kvalitativa artiklar. Nio artiklar var från USA, 
två från Storbritannien, två från Kina, två från Japan, en från Nya Zeeland, en från Kanada 
och en från Taiwan. Det var stor internationell spridning på artiklarna dock hade vi gärna sett 
fler artiklar från Europa, då sjukvårdssystem och ekonomiska förutsättningar skiljer sig åt 
mellan länderna. Orems teoretiska modell som användes tog mycket tid i anspråk då 
författarna skulle läsa in sig på teorin innan analysen av artiklarna kunde påbörjas. Fördelarna 
med Orems teori som utgångspunkt var att författarna fick en bättre överblick av egenvård 
hos kroniskt njursjuka patienter samt kunde analysera artiklarna deduktivt. Resultatet 
kategoriserades först in i Orems begrepp vilket var tidskrävande och svårt.  En svårighet med 
egenvårdsteorin var att begrepp som ”self-care” och ”self-management” ofta användes 
synonymt i artiklarna. Orem (2001) definierar begreppet ”self-management” som individers 
förmågor att manövrera sig själva och bevaka sina personliga intressen i stabila eller i 
skiftande miljöer. Författarna anser att detta ingår i begreppet egenvård och gav en bredare 
inblick i begreppet egenvård då även patienters upplevelser av egenvård framkom.  
 
Resultatdiskussion 
I resultatet ingick elva artiklar med kvantitativ metod och sju artiklar med kvalitativ metod. 
Datainsamlingsmetoder som användes var semistrukturerade intervjuer, enkäter samt 
observationer. Sexton artiklar hade en väl beskriven metod. Urvalet var relevant i samtliga 
artiklar men i artikeln om hemhemodialys ingick endast män vilket är en nackdel då vi gärna 
även sett kvinnliga deltagare. Författarna ansåg den ändå relevant då det var den enda artikeln 
som belyste egenvård hos patienter med hemhemodialys. Bortfall var inte angivet i åtta av 
studierna, i sju studier hade bortfall angivits men författarna har enligt Carlson & Eimans 
(2003) bedömningsmall ansett att bortfallet inte hade någon betydelse för resultatet. I tre 
studier där bortfall var angivet, uppgav artiklarnas författare ingen bortfallsanalys. Storleken 
på studierna varierade från sex deltagare upp till 307 deltagare. Fyra studier använde sig av 
randomiserat urval varav två använde sig av kontrollgrupper. Urvalet i studierna var 
fokuserade på kroniskt njursjuka patienter men i en studie ingick också friska individer. De 
flesta studier baserades på patienter med hemodialys, medan endast en studie baserades på 
peritonealdialys och en baserades på hemhemodialys. Författarna hade gärna sett fler artiklar 
som hade belyst de sistnämnda patientgrupperna. Etiskt resonemang angavs i de flesta 
artiklarna, endast tre saknade etiskt resonemang medan tolv uppgav att tillstånd för forskning 
hade sökts hos etiska kommittéer. Största delen av studierna var noggrant beskrivna och den 
vetenskapliga kvaliteten var hög i alla studier utom två som var medel. De flesta studierna 
undersökte upplevelser av symtom hos patienter medan tre undersökte eller fastställde 
effekterna av kognitiv beteendeterapi relaterat till egenvård hos kroniskt njursjuka. En studie 
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undersökte skillnaden mellan empowerment och egenvård, egenvårdskapacitet samt 
depression bland kroniskt njursjuka. Två studier använde sig av Orems teori som 
utgångspunkt för att fastställa samband mellan Orems egenvårdsbehov och patienternas 
egenvårdskapacitet.  
 
Flera studier visade att kroniskt njursjuka patienter upplevde en omvälvande livskris. Från att 
ha tagit hand om sig själva var de nu beroende av andra samt av teknisk apparatur (Mok & 
Tam, 2001; Curtin Braun et al. 2002b; Polaschek, 2003; Harwood et al., 2005; Al-Arabi, 
2006). Hemodialysapparaten är patientens livlina men skapar samtidigt ett beroende som 
inskränker på patienters frihet (Hagren, 2004). Anpassning till en ny livssituation innebär att 
patienter måste kunna hantera uppkomna problem genom att använda sig av olika strategier 
(Jörgensen & Gylling, 2006). Harwood et al. (2005) fann att flertalet patienter förnekade 
allvarlighetsgraden av sin sjukdom och förträngde annalkande dialysstart. Patienter som 
undvek att ta itu med sina problem löpte större risk för depression (Welch & Austin, 2001) 
men enligt Jörgensen & Gylling (2006) kan undvikande under en tidsbegränsad period vara en 
framgångsrik strategi exempelvis då patienter som nyligen fått ett sjukdomsbesked inte klarar 
av att ta itu med situationen för tillfället. Patienter som varit sjuka under en längre tid använde 
sig av fler strategier för att hantera vardagen, framförallt problemlösande. Acceptans av 
situationen är en strategi enligt Jörgensen & Gylling (2006) som underlättas om patienter får 
ta del i beslut gällande vård och behandling (Hagren, 2004). Ovanstående är i linje med 
Orems (2001) teori om egenvårdsbalans då hälsoproblem medför ett hot mot normal 
utveckling.  Individen har behov av att anpassa sig till situationen samt modifiera självbilden 
för att minska risken för skadlig utveckling.   
 
Orem (2001) anser att det finns många olika grundläggande faktorer som är avgörande för 
individers egenvårdskapacitet. Endast försämrat hälsotillstånd har i litteraturstudien kunnat 
påvisas som en gemensam påverkande faktor på individers egenvårdskapacitet (Lev & Owen, 
1998; Horsburgh, 1999; Fok & Wong, 2003). En hög egenvårdskapacitet är inte någon garanti 
för delaktighet i egenvård då patienten måste ges förutsättningar såsom kunskap, stöd och tid 
(Orem, 2001). Flera studier (Curtin Braun & Mapes, 2001; Polaschek, 2003; Bath et al., 2003; 
Harwood et al., 2005) fann att patienter ville ha mer information och undervisning. Då 
patienter har rätt att få all relevant information relaterat till vård och behandling (SFS, 
1982:763) är det sjuksköterskans ansvar att ge information på ett tydligt språk då tanken är att 
informationen ska fungera som ett underlag för patientens beslut om vård och behandling 
(Rönnberg, 2007). Information och patientutbildning ska bidra till en ökad trygghet, förbereda 
samt underlätta för patienter att hantera den nya situationen (Bergh, 2003). Harwood et al. 
(2005) fann att patienter som erbjudits information och utbildning i samband med diagnos och 
upp till sex månader efter dialysstart inte varit nöjda med patientutbildningen.  Då endast fyra 
av elva patienter deltog i någon form av utbildning (Harwood et al., 2005) tyder det på att 
sjuksköterskan kan ha fallerat i sin planering av omvårdnadssystem. Det första 
informationstillfället gavs i anslutning till diagnostisering av kronisk njursjukdom (Harwood 
et al., 2005), patienterna kanske befann sig i chock och haft svårt att ta till sig informationen. 
Enligt Cullberg (2003) ges väsentlig information för tidigt av sjukvårdspersonal, ofta i 
anslutning till sjukdomsbeskedet vilket gör att informationen inte alltid uppfattas av patienten. 
Sjuksköterskan ska genom datainsamling identifiera patienters egenvårdsbehov och 
egenvårdsbrister för att därefter välja ett passande omvårdnadssystem (Orem, 2001). I 
Harwood et al.s (2005) studie hade sjuksköterskan valt rätt omvårdnadssystem, det stödjande- 
och undervisande, men missat att identifiera patienters egenvårdsbehov och egenvårdsbrister. 
Hade sjuksköterskan utvärderat enligt Orems teori hade sjuksköterskan upptäckt patienternas 
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brist på kunskap och information. Därefter hade sjuksköterskan kunnat planera, vidta och 
utföra nödvändiga åtgärder utifrån patientens egenvårdsbehov och egenvårdsbrister. 
 
Både kognitiv beteendeterapi (KBT) och empowerment var framgångsrika metoder som 
bidrog till högre egenvårdskapacitet (Sagawa et al., 2003; Harwood et al., 2005; Sharp et al., 
2005; Nozaki et al., 2005).  Jämfört med standardundervisning hade KBT bättre effekt på sikt 
i följsamheten av vätskerestriktioner (Sharp et al., 2005; Nozaki et al., 2005). Orem (2001) 
anser att patienter som hamnar i en ny livssituation behöver utveckla nya handlingsmönster 
genom att förändra sina kognitiva och emotionella beteenden. Enligt författarna kan KBT:s 
framgång bero på att patienterna får ta del av varandras erfarenheter, tränas för att hantera 
olika sociala situationer samt lära sig tänka rationellt. Begränsningar i kost- och vätskeintag är 
påfrestande och påverkar livssituationen samt välbefinnandet hos kroniskt njursjuka (Mok & 
Tam, 2001; Curtin Braun, et al., 2002b; Polaschek, 2003; Harwood et al., 2005; Al-Arabi, 
2006). Ricka et al. (2002) fann att patienter hade svårt att följa kost- och vätskerestriktioner 
men patienter som modifierade sin behandling som till exempel inte följde 
vätskerestriktionerna till punkt och pricka men inom rationella gränser, hade en bättre 
överlevnadsprognos än de som strikt följde ordinationerna (Ricka et al., 2002). Egenvård som 
är förenligt med patienters livsstil ökar deras välbefinnande och hälsotillstånd, därför är det 
viktigt att patienter själva får utforma sin egenvård (Orem, 2001; Ricka et al., 2002).  
 
Samspelet mellan patienter och vårdpersonal visade sig inte fungera tillfredställande (Curtin 
Braun & Mapes, 2001; Polaschek, 2003; Harwood et al., 2005) och måste förbättras (Ricka, 
2002). Professionell omvårdnad innebär att hjälpa patienter med sina brister och samtidigt 
respektera deras styrkor och möjligheter. Verbal och icke verbal kommunikation mellan 
sjuksköterska och patient är viktiga förutsättningar i datainsamlingen och bör leda till 
individuella och adekvata omvårdnadsåtgärder (Eide & Eide, 1997). Patienternas upplevelser 
av sin kroniska njursjukdom är en viktig faktor som sjuksköterskan ska ta hänsyn till när hon 
planerar omvårdnaden (Orem 2001; Ricka, 2002; Hagren, 2004). Bortser sjuksköterskan från 
patienters resurser försämras deras förmåga att utveckla sin egenvårdskapacitet (Eide & Eide, 
1997; Orem, 2001). Sjuksköterskor med hög omvårdnadskapacitet är medvetna om patienters 
individuella egenvårdsbehov och gör dem delaktiga i beslut om vård och behandling. Då blir 
patienters önskemål beaktade samt att de känner sig betydelsefulla (Orem, 2001; Hagren 
2004). Bath et al. (2003) fann att tidsbrist var en avgörande faktor för patienters upplevelser 
av ett bristande omvårdnadssystem. Tidsbristen begränsar sjuksköterskans möjlighet att 
diskutera behandling och vård tillsammans med patienten. (Wilson, Kendall & Brooks, 2006). 
Dagens högteknologiska samhälle bidrar till att fler patienter är mer kunskapssökande och 
ställer nya krav på hälso- och sjukvården (Hedman, 2005). Kunskap är en förutsättning för 
patienter att förstå och aktivt delta i sin egenvård (Orem, 2001) men Polaschek (2003) fann att 
patienternas kompetens inte tillvaratogs av sjuksköterskan. Wilson et al. (2006) styrker detta 
då de fann att sjuksköterskor kände sin yrkeskompetens hotad av pålästa patienter och gjorde 
dem därför inte delaktiga. Kontinuerlig uppdatering av sjuksköterskans kompetens är därför 
viktig samt att förhålla sig kritisk till sin egen kunskap (Orem, 2001; Socialstyrelsen, 2005a).  
 
Polascheks (2003) studie om sex män med hemhemodialys visade hur effektiva 
egenvårdsutövare kan vara. Hemhemodialys ger ökad kontroll samt större frihet att själv styra 
över sin vardag (Rothelius, 2002; Polaschek, 2003). Dialysering under 5-6 nätter i veckan 
bidrog till förbättrat hälsotillstånd och gav tid till arbete och sociala aktiviteter (Rothelius, 
2002; Heiskanen-Haarala, 2006). Förberedelser inför hemhemodialys sker tillsammans med 
en sjuksköterska under 4-8 veckor (Hem- och självdialysen, 2005; Heiskanen-Haarala, 2006). 
Prognosen för patienter förbättras med hemhemodialys och behandlingen är mer 
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kostnadseffektiv än traditionell hemodialysbehandling på sjukhus. Patienter med 
peritonealdialys ansågs vara aktiva egenvårdsutövare enligt Curtin Braun et al. (2004) och är 
idag den vanligaste dialysformen som utförs av patienterna själva i Sverige (Socialstyrelsen, 
2005b). Idag utvecklas självbetjäning på dialysenheter där patienter själva sköter sin 
hemodialys under uppsikt av sjuksköterskan (Alfredsson, Björck & Eklund, 2003; 
Självhemodialys och hemhemodialys, 2005). Det skapar möjligheter för patienter att utveckla 
sin egenvård, de löper mindre risk att utveckla depression samt återfår kontroll över sina liv 
vilket ökar livslusten.  
 
Konklusion 
Resultatet visade att kroniskt njursjuka patienter upplevde sig begränsade av sin sjukdom och 
behandling, följderna blev brister i deras egenvård vilket överensstämmer med Orems teorier 
om egenvård och egenvårdsbrist. Svårigheter i anpassningen till den nya livssituationen 
krävde modifiering av den egna självbilden, följsamhet i kost- och vätskerestriktioner samt 
dialysbehandling. En framgångsrik anpassning till den nya livssituationen möjliggjorde 
delaktighet i egenvård och bidrog till ökad livslust. Förutsättningar för delaktighet i egenvård 
var att sjuksköterskan gav stöd, information, undervisning och tid där Orems teori om 
omvårdnadssystemet kan vara en hjälp för sjuksköterskor att identifiera, planera och utvärdera 
omvårdnadsåtgärder. Patienters upplevelser av sjukvården var brister i sjuksköterskans 
bemötande, information, stöd samt att de inte tilläts vara delaktiga i beslut kring vård och 
behandling. Lärandet genom KBT och empowerment var framgångsrika metoder för att öka 
patienters egenvårdskapacitet. Patienter med hemhemodialys och peritonealdialys som återfått 
balansen mellan egenvårdsbrister och egenvårdskapacitet upplevde större frihet i vardagen 
samt ökad livslust.  
 
Implikation 
Egenvård är ett aktuellt koncept i svensk hälso- och sjukvård och Orems teori om 
egenvårdsbalans kan med fördel användas som underlag för planering av omvårdnadssystem. 
Orems teori behöver prövas i klinisk verksamhet av sjuksköterskor och sedan utvärderas för 
att se om teorin bidrar till ökad egenvård hos patienter. Det krävs fortsatt forskning om 
egenvård för att öka patienters delaktighet i omvårdnad. Blivande sjuksköterskor behöver mer 
kunskap om egenvård för att lära sig planera omvårdnad med fokus på patientens behov av 
information och stöd. I den kliniska verksamheten bör patienternas resurser tillvaratas så att 
det främjar delaktighet i egenvård därför bör det skapas förutsättning och tid att implicera 
Orems teori för att kunna planera omvårdnaden i samråd med patienten. 
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