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Sammanfattning Psykisk ohälsa ökar i samhället, 20 % av Sveriges befolkning 

riskerar att någon gång i livet drabbas av depression. 600 personer 

varje år drabbas av kronisk njursvikt vilket innebär att 

dialysbehandling kan bli aktuellt. Att leva med en livslång 

sjukdom, som det innebär när man behandlas med dialys, och 

samtidigt drabbas av psykisk ohälsa innebär ett stort lidande för 

den enskilda individen. Genom att sjuksköterskan bemöter 

patienterna med empati och medmänsklighet så skapar denne goda 

förutsättningar för att relationen ska präglas av tillit och ärlighet. 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur sjuksköterskan 

kan identifiera och förebygga depression hos människor som 

behandlas med dialys. Resultatet visar att depression är vanligt 

förekommande bland dialyspatienter. Depression hos dessa 

människor kan leda till sömnproblem, nutritionsproblem, känsla av 

förlust och social isolering. Identifiering av depression kan ske 

genom användning av bedömningsformulär, detta kan även 

användas som en åtgärd för att förebygga depression. Mer 

kvalitativ forskning inom ämnet hade varit ett bra sätt för att öka 

förståelsen för denna patientgrupps situation. Genom att öka 

kunskapen ökar också förståelsen för depression och vad det 

innebär att leva med en livslång sjukdom och denna komplexa 

situation.      
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Abstract Mental illness is increasing in society, 20% of Sweden's population 

is at risk to suffer some from depression at some point in their 

lives. 600 people each year suffer from chronic kidney failure, 

which can lead to the need for dialysis treatment. To live with a 

lifelong disease and suffer from mental illness at the same time 

exposes the individual for a great suffering. By responding to the 

patients with empathy and compassion the nurse creates good 

conditions for the relationship, to be able to be characterized by 

trust and honesty. The purpose of this literature study was to 

elucidate how the nurse can identify and prevent depression for 

people treated with dialysis. The results show that depression is 

common among dialysis patients. For these people, depression can 

lead to sleeping problems, nutritional problems, feelings of loss, 

and social isolation. Identification of depression can be done 

through the use of evaluation forms; this can also be used as a 

measure to prevent depression. More qualitative research on the 

subject would be a good method to increase the understanding of 

the situation these patients are in. Raising awareness also increases 

the understanding of depression and what it means to live with a 

lifelong disease, and the complex situation it means. 
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Inledning 

Människor som behandlas med hemodialys riskerar att drabbas av en mängd symtom som är 

relaterade till njursjukdomen. Nutritionsrelaterade besvär som illamående, viktminskning och 

trötthet är vanligt förekommande. Trötthet är ett vanligt förekommande symtom i samband 

med dialysbehandling som har stor inverkan på patienternas dagliga liv. Fatigue som 

patienterna kan drabbas av leder inte sällan till att patienternas ork att utföra de vardagliga 

sysslorna försvinner. Att tvingas gå i dialysbehandling innebär en ökad risk att tappa orken att 

både arbeta och ta hand om sin familj. Följderna av detta blir ofta att patienten känner 

hopplöshet och depression (Ziegert, 2005). I föreliggande uppsats så avses det att använda 

begreppen fatigue, trötthet och ork med samma innebörd.  

 

Enligt Njurförbundet (2009) är det cirka 600 personer som varje år drabbas av kronisk 

njursvikt i Sverige (Njurförbundet, 2009). Enligt World Health Organization (WHO) (2009a) 

utgör psykiska sjukdomar cirka 20 % av sjukdomsbördan i Europa och 1 av 4 riskerar att 

drabbas av psykisk sjukdom under sin livstid (WHO, 2009a). Detta styrks av Sveriges 

psykologförbund (2009) som understryker att depression och andra psykiska sjukdomar 

svarar för 20 % av Sveriges sjukdomsbörda (Sveriges psykologförbund, 2009). 

 

Om en depression inte behandlas eller patienten överväldigas av skuldkänslor över sin 

situation kan detta leda till att människan tar sitt liv (Statens folkhälsoinstitut [FHI], 2009; 

WHO, 2006). Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (2005) beskriver 

sjuksköterskans ansvarsområde, däribland att tillfredställa patienternas grundläggande fysiska, 

psykiska, sociala, andliga och kulturella behov (Socialstyrelsen, 2005). ICN:s etiska kod 

(2005) styrker detta genom att belysa sjuksköterskans ansvarsområde. Sjuksköterskans arbete 

ska genomsyras av ett humanistiskt förhållningssätt och ska så långt som möjligt lindra 

patientens lidande. Främja hälsa och förebygga sjukdom är ytterligare två mål för 

sjuksköterskans arbete (Svensk sjuksköterskeförening, 2005). 

Bakgrund 

Samhällskonsekvenser av psykisk ohälsa 

Depression i samband med dialys är vanligt förekommande. Cirka 20 % av de personer som 

undergår dialysbehandling lider av svår depression (Hedayati, Minhajuddin, Toto, Morris & 

Rush, 2009). Denna upptäckt och det kombinerade intresset för depression och dialys ledde 

till valet av ämne för denna uppsats.  

Enligt Sveriges psykologförbund (2009) är ett problem att det finns ett stort mörkertal vad det 

gäller psykisk ohälsa eftersom många patienter som besöker öppenvården inte berättar om sin 

psykiska hälsa eftersom sjukvården anses ha somatiskt sjukdomsfokus. Patienterna upplever 

också att det råder brist på tid vid dessa besök. Det har skett en ökad kostnad för samhället. 

Vidare ökade mellan 1997 och 2005 de årliga kostnaderna för depressionssjukdomar från 16 

till 33 miljarder kronor och det är framför allt det ökade antalet sjukskrivningar som bidragit 

till detta. När de olika kostnaderna jämförs står de indirekta kostnaderna, som sjukskrivningar 

och förlorad produktion, för 65 % och de övriga kostnaderna är vårdkostnader. Mellan 1999 
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och 2003 ökade sjukskrivningarna för psykisk ohälsa från 18 % till 30 % och en människa 

med depression beräknas vara frånvarande från sin arbetsplats sammanlagt en och en halv 

månad under en sexmånaders period. Det beräknas att runt 90 % av de deprimerade 

människorna i Sverige inte får adekvat behandling. Om adekvat behandling skulle tillgodoses 

skulle det kosta samhället cirka 4 miljarder kronor per år vilket är mindre än de cirka 11 

miljarder per år som det beräknas kosta idag för förtidspensioneringar och sjukskrivingar. Om 

depressionsdrabbade patienter skulle ges den vård de behöver skulle det leda till en mer 

socialt välfungerande befolkning och det skulle även gynna skattebetalarna (Sveriges 

psykologförbund, 2009) 

I den preliminära versionen av de nationella riktlinjerna för depressionssjukdom och 

ångestsyndrom (Socialstyrelsen, 2009a) beräknas att 30 % av befolkningen kommer att 

drabbas av någon form av psykisk ohälsa under sin levnadstid. Människor med depression 

kommer jämfört med människor med andra psykiska sjukdomar sällan under behandling. Ca 

50 % av de som lider av depression blir inte diagnostiserade när de söker vård, vilket kan bero 

på att många deprimerade patienter söker för somatiska åkommor och då kan det lätt missas 

att den bakomliggande faktorn i många fall kan vara just depression (Socialstyrelsen, 2009a). 

Enligt WHO (2006) är det mycket vanligt att deprimerade patienter inte vågar erkänna sina 

problem på grund av en känsla av mindervärde, patienten upplever att det är under ens 

värdighet att känna sig psykiskt sjuk, att inte vara hel. Personer som lider av depression 

upplever ofta skuld och skam över att inte kunna eller orka ta hand om sig själv, sin familj 

eller sitt arbete (WHO, 2006).  

 

Statens folkhälsoinstitut (FHI) (2009) beskriver ett mönster som en kedja av tillstånd och 

förutsättningar. Denna kedja startar med upplevda möjligheter och slutar med suicid. 

Upplevda möjligheter kan beskrivas som samhälleliga faktorer som underlättar för människor 

att leva det dagliga livet, att vara tillfreds med sin vardag. Det har påvisats att olika faktorer 

som till exempel religionstillhörighet, det rådande konjunkturläget i samhället, antalet 

skilsmässor och statusen på samhälleliga instanser, till exempel vård, omsorg och sociala 

myndigheter, har inverkan på suicidfrekvensen i ett land. Det andra steget i kedjan är 

depression, som går att lindra eller bota med hjälp av terapi i olika former och medicinering. 

Det finns inget samband mellan terapiformer och antalet suicidfall. Detta kan relateras till 

otillräcklig eller utebliven behandling av de som senare begår suicid. Det sistnämnda innebär 

ett fullbordat självmord (FHI, 2009).   

Njursjukdom och behandling 

Njurarna är ett av kroppens vitala organ (Aurell, 2004). Dess funktion är livsnödvändig. När 

njurarnas funktion sätts ur spel påverkas hela kroppen och situationen kan snabbt förändras 

och bli livshotande. En mer eller mindre omfattande njursvikt uppstår. Om denna inte 

behandlas kan uremi uppstå. Det finns två former av njursvikt, akut och kronisk. Akut 

njursvikt är ett tillstånd där den normala njurfunktionen försvinner med ett snabbt förlopp. 

Denna form av njursvikt är många gånger reversibel. Minskad urinmängd är ett kardinal-

symtom vid akut njursvikt, vilket delas in i två stadier oliguri och anuri, som bestäms som 

urinmängd mindre än 400 ml/dygn respektive urinmängd mindre än 100 ml/dygn. Kronisk 

njursvikt är en permanent förlust av njurfunktionen. Kronisk njursvikt är en följdsjukdom 

efter flera olika sjukdomstillstånd, som glomerulonefrit och polycystisk njursjukdom. Dessa 

räknas som primära njursjukdomar. Exempel på sekundära njursjukdomar är diabetes 
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mellitus, systemiska vaskuliter och myelom. Med njurfunktion avses den glomerulära 

filtrationen, denna mäts i glomerular filtration rate (GFR) (Aurell, 2004). I föreliggande arbete 

belyses den behandlingsform som är livslång för patienter med kronisk njursvikt det vill säga 

hemodialys och peritonealdialys. 

Omvårdnaden kring uremivård innefattar de symtom som förekommer när dialysbehandling 

är aktuell (Nyberg & Jönsson, 2004). Symtomen på njursvikt är ofta långsamt smygande 

vilket gör att patienterna söker vård först när njurfunktionen är kraftigt nedsatt. Det är först 

när njurfunktionen minskat till 25 % som symtomen blir tydliga och då är det ofta 

dialysbehandling som är aktuell. I de fall där njursvikten är kronisk kommer dialys-

behandlingen vara livslång, såvida inte transplantation sker. Vanligast förekommande symtom 

är svår trötthet och sömnrubbningar. Patienterna beskriver en känsla av att frysa inombords. 

Ett vanligt symtom är också nedsatt aptit. Även hormonella rubbningar kan vara symtom på 

nedsatt njurfunktion: njurarnas produktion av erytropoetin som behövs till bildningen av 

erytrocyter är nedsatt. Detta kan leda till renal anemi, vilket innebär ett lägre 

hemoglobinvärde än normalt (Nyberg & Jönsson, 2004).  

Dialys är en aktiv behandlingsform för njursvikt (Nyberg & Jönsson, 2004). Det finns två 

former, hemodialys (HD) och peritonealdialys (CAPD). Grundprincipen är densamma för 

båda. Slaggprodukter, toxiska ämnen och vätska ska avlägsnas från kroppen genom ett 

semiparmeabelt filter. Syftet med denna behandling är att patienten ska få mindre symtom på 

uremi och därmed också få ett ökat välbefinnande. Skillnaden mellan HD och CAPD är det 

nyss nämnda filtret. Vid HD fungerar detta filter utanför kroppen där blodet leds från 

patienten till filtret, där osmos mellan blodet och dialysvätskan sker. Vid CAPD är det 

peritoneum som utgör detta filter och det är kapillärerna som står för tillgången till blodbanan. 

Membranet är semipermeabelt, vilket gör att små ämnens molekyler släpps igenom medans 

större molekyler fastnar i filtret. Ämnen som består av sådana små molekyler är bland annat 

natrium, kalium och urea och de stora molekyler som fastnar är till exempel blodkroppar, 

albumin och andra proteinmolekyler. För att kunna avlägsna vätska från blodbanan vid HD 

upprättas en tryckskillnad mellan dialysfiltret och blodbanan. Elektrolytbalansen och syra–

basbalansen upprätthålls via olika dialysvätskor och det är vätskans sammansättning som styr 

vilka ämne som diffunderar samt i vilken mängd, med andra ord osmos. När det gäller 

hemodialys ges det tillgång till blodet på tre olika sätt, arteriovenös fistel, AV-graft och via en 

central dialyskateter. Principen för CAPD är att bukhålan fungerar som reservoar för 

dialysvätska och peritoneums kapillärnät står för tillgången till blodbanan (Nyberg & Jönsson, 

2004).  

Byte av dialysvätskan sker cirka fyra gånger per dag och ett byte tar 30-60 min (Nyberg & 

Jönsson, 2004). Den största skillnaden mellan HD och CAPD för patientens välbefinnande 

och sociala liv är att vid CAPD kan patienten läras upp och sköta detta i hemmet. HD, kan ske 

i hemmet, men kräver oftast vård vid en dialysenhet. Antalet tillfällen för HD per vecka 

varierar från 2-7 gånger men vanligast är 3 gånger. Behandlingen tar mellan tre och sex 

timmar per gång. (Nyberg & Jönsson, 2004). 

Att leva med långvarig sjukdom  

Långvarig sjukdom innebär en förändring av det tidigare livet och det sätt man varit van vid 

att leva. Detta innebär enligt Ziegert (2003) att det som tidigare varit självklart byts mot 

ovisshet, rutiner ändras och möjligheten till ett normalt liv förändras. Öhman, Söderberg och 
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Lundman (2003) menar att patienten upplever tvära kast mellan viljan att leva och viljan att 

dö. Ofta upplevs en ilska och en bitterhet över att ha förlorat förmågan att själv bestämma 

över sitt liv samt att tvingas till en inskränkning av den personliga friheten. Vidare beskrivs en 

känsla av ensamhet, på grund av avsaknaden av människor att dela sina känslor och tankar 

med, vilket leder till en inåtvänd kamp mot sjukdomen. Patienter med livslång sjukdom 

beskriver känslor som oro och sorg samtidigt som de kan känna belåtenhet och vara tillfreds 

med sin situation (Öhman, et al., 2003). 

 

Enligt Ziegert (2003) blir behandlingen av sjukdomen en stor del av patientens vardag, och 

sammanhanget i patientens liv försvinner. Patienter känner en förändring från sitt forna jag 

och får en ny identitet. Patientens framtidstro och hopp spelar in i hur patienten uppfattar sin 

egen identitet. All den osäkerhet och spänning som patienten känner inför sin situation 

påverkar patientens livskvalitet (Ziegert, 2003).  

 

Patienter med livslång sjukdom upplever enligt Öhman, et al. (2003) kroppen som ett hinder i 

kampen mot förbättrad livskvalitet eftersom de känner sig för utmattade att klara det dagliga 

livets sysslor som till exempel hygien och sömn. När patienter får beskedet om en livslång 

sjukdom innebär det ett akut livshot som blir extra tydligt när de ser andra med samma 

sjukdom förlora livet (Öhman, et al., 2003). Enligt Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud 

och Fagerberg (2003) lever människan sitt liv genom sin kropp. Allting kretsar runt kroppen 

och utan den kan vi inte leva. Det är kroppen som håller oss fast i det världsliga. Om det sker 

förändringar i kroppen kommer det också förändra vårt sätt att leva och genom det får vi en 

ändrad möjlighet till livet. Detta kan ses tydligt på människor som drabbas av en livslång 

sjukdom. Kroppen ses som något levande och den anses vara fylld med minne, erfarenheter 

och kunskap. Människan använder sin kropp för att ta del av världen och är sin kropp vilket 

suddar ut gränserna mellan kropp och själ, de hör ihop och bildar en enhet (Dahlberg, et al., 

2003). 

Depressionssjukdom 

Det finns enligt WHO (2009b) tre grader av depression: mild, medel och svår. Dessa grader 

karaktäriseras av ett antal fenomen, till exempel mindre arbetskapacitet och energi, 

svårigheter att koncentrera sig och trötthet efter en, för personen, liten prestation, känsla av 

nedstämdhet och minskat självförtroende och självkänsla samt att individen känner sig 

värdelös. Människor med depression kan även få somatiska symtom relaterade till den 

psykiska ohälsan. Exempel kan vara generell smärta, huvudvärk och illamående. Även tarmen 

kan påverkas och förstoppning kan förekomma. Andra symtom på depression kan vara störd 

sömn, långsam motorik samt att svarsresponsen blir längre. Dessa faktorer gör att 

deprimerade människor kan uppfattas som långsamma och sinnesavtrubbade. Diagnos sätts 

utifrån hur många symtom som uppträder och hur länge patienten haft sina besvär samt 

utifrån hur allvariga dessa ter sig. För diagnosen mild depression krävs 2-3 av 

diagnoskriterierna. Patienten kan troligen kunna fortsätta med sitt dagliga liv utan större 

besvär. För diagnosen medelsvår depression krävs det fyra eller fler av diagnoskriterierna. 

Med största sannolikhet kommer detta att inverka på patientens dagliga liv i negativ 

bemärkelse. Diagnosen svår depression diagnostiseras genom att flertalet av kriterierna för 

depression uppvisas. I det stadiet kan patienten i praktiken inte klara av någon syssla i det 

dagliga livet och tankar på att ta sitt liv är ofta förekommande (WHO, 2009b). Beck 

depression inventory (BDI) är ett kliniskt instrument som mäter graden av depression hos 
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patienter. Skalan sträcker sig mellan 0 och 63 där 0–9 är minimal depression, 10–16 är mild 

depression, 17–29 är måttlig depression och 30–63 är svår depression. skalan mäter 21 olika 

symtom som patienten själv uppskattar (Socialstyrelsen, 2009b; Region Skåne, 2008). 

Short form-36 (SF-36) är ett instrument där patienten själv får uppskatta sin psykiska och 

fysiska hälsa. 36 frågor rör bland annat välbefinnande och förändringar i den upplevda hälsan. 

Instrumentet mäter patientens upplevelser av livskvalitet (Socialstyrelsen, 2009). Svaren på 

frågorna omvandlas till ett poängsystem som sträcker sig från 0 till 100 där högre resultat 

innebär ett högre mått av upplevd livskvalitet (The chartered society of physiotherapy, 2009). 

Förhållningssätt 

Enligt Videbeck (2008) är en av sjuksköterskans viktigaste uppgifter är skapa en god relation 

till patienter som lider av någon form av psykisk ohälsa. Bemötandet och kommunikationen 

är avgörande för hur framgångsrik vården blir. En mängd faktorer spelar in i hur en god 

relation tillgodoses, och det ligger i sjuksköterskans ansvar att utveckla och stärka dessa 

faktorer. Tillit skapas när patienten känner sig trygg med sjuksköterskan och detta kräver att 

pålitlighet och integritet upprätthålls. Sjuksköterskan kan genom att uppträda vänligt, 

intresserat, ärligt och förstående samt genom att hålla sitt ord, skapa tillit. Kongruens anses 

vara viktigt, vilket innebär att sjuksköterskans ord överensstämmer med dennes handlingar. 

Sjuksköterskan måste vara medveten om sina begränsningar och styrkor, sina starka och 

svaga sidor för att kunna hantera patientens situation. Då kan sjuksköterskan lägga all fokus 

på patienten. Patienter med psykisk ohälsa genomskådar lätt ett oärligt beteende varför 

ärlighet är av största vikt i samtalen (Videbeck, 2008). 

 

Friedrichsen (2005) beskriver ett önskat förhållningssätt som karakteriserat av empati, 

medkänsla och bekräftelse men också av att sjuksköterskan har förmåga att göra en saklig 

bedömning av patientens behov och problem för att kunna hjälpa patienten på bästa sätt. 

Vidare beskrivs att det är viktigt att sjuksköterskan undviker att bli för känslomässigt 

involverad i patienten, det kan då bli svårt att bibehålla ett professionellt förhållningssätt 

(Friedrichsen, 2005).  

 

Videbeck (2008) menar att det krävs empati för att kunna leva sig in i patientens känslor, att 

man alltså kan föreställa sig hur patienten känner och varför. Empati är ett av de viktigaste 

verktygen för att förstå och vårda patienter på ett holistiskt sätt. Det holistiska synsättet 

innebär att det är hela människan som är i fokus för vården. Ett empatiskt förhållningssätt 

skapar goda relationer och har visat sig påskynda patienters tillfriskning. Sjuksköterskan ska 

tillåta patienten att visa känslor men måste samtidigt sätta gränser på ett konsekvent och 

bestämt sätt utan att visa ilska eller använda sig av hot i någon form. Genom sitt tal och 

kroppsspråk kan sjuksköterskan förmedla en attityd av genuinitet och full patientfokus. Detta 

kan bland annat uppnås genom att våga lyssna, ge patienten tid samt svara på patientens 

tankar och känslor. Sjuksköterskan kan stärka patientens självkänsla genom att vara öppen för 

patientens tankar och vilja inför planeringen av den fortsatta vården. För gott samtal är det 

viktigt att sjuksköterskan är medveten om sitt språkval så att samtalet upplevs bra och 

utvecklande för båda parter (Videbeck, 2008). 

 

Depression är vanligt förekommande psykisk sjukdom hos patienter som har en 

diagnostiserad njursjukdom och som tvingas till dialysbehandling. Att få beskedet att man 
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drabbats av en livslång sjukdom kan vara psykiskt påfrestande. Därför vi valt att undersöka 

sambandet mellan depression och dialysbehandling. 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur sjuksköterskan kan identifiera och 

förebygga depression hos människor som behandlas med dialys.  

Metod 

Studien genomfördes som en litteraturstudie enligt Friberg (2006). Avsikten med denna 

litteraturstudie var att söka aktuell vetenskaplig kunskap inom området, den aktuella 

forskningen inom området granskades och sammanställdes i denna studie. 

Datainsamling 

Inför den egentliga litteratursökningen utfördes pilotsökningar för att hitta de databaser som 

bäst överrensstämde med syftet för litteraturstudien. De databaser som överrensstämde bäst 

med syftet och där relevant underlag framkom var Cinahl och PubMed. 

Tillgången till dessa databaser fanns via biblioteket vid Högskolan i Halmstad.  

 

Tabell 1. Sökord 

Sökord MeSH termer 

(PubMed) 

Thesaurus 

(Cinahl) 

Fritext 

(PubMed och Cinahl) 

Depression Depression Depression Depression  

Dialys Dialysis Dialysis Dialysis 

Sjuksköterska   Nurse 

Förebyggande  Preventive Health 

Services 

Preventive Health Care  

 

För att få sökningarna relevanta till syftet användes sökord direkt kopplade till syftet, för att 

sedan få djup i sökningarna användes sökord som var mer övergripande och för att ge 

relevans åt sjuksköterskans arbete. Sökord i PubMed hittades med hjälp av Karolinska 
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Institutets MeSH- sökverktyg, i Cinahl hittades de med hjälp av Thesaurus via Cinahl 

Headings. Även fritext användes för att ge ytterligare bredd i sökningen. Det som blev 

sökorden i de olika databaserna redovisas i tabell 1. 

Inklusionskriterier användes, avgränsningarna var, publicerade på engelska, abstrakt ska 

finnas tillgängligt, vara publicerade mellan 1999-2009 och behandla patienters, vilka undergår 

dialysbehandling, problematik utifrån depressions symtom. Exkluderades gjordes de artiklar 

som berörde transplantation, var reviewartiklar och artiklar vars resultat endast berörde 

provresultat och läkemedelsbehandling hos kroniskt njursjuka patienter. Till att börja med 

startade alla sökningars årsintervall mellan 1999-2009, de sökningar som gav många träffar 

drogs intervallet ner till 2005-2009. 

Sökningarna startade i Cinahl, sedan gjordes samma sökning i PubMed för att på så sätt få en 

systematisk sökning och kunna kartlägga det befintliga materialet. Till en början användes 

sökorden depression och dialysis, dels som huvudtermer i båda databaserna men också som 

fritext för att vara säker på att all relevant information hittats. Sedan för att få djup i 

sökningarna utökades sökningarna med sökord som nurse och preventive i olika 

kombinationer och med trunkering, se tabell 1. De artiklar som påträffades i fulltext via 

databaserna har markerats med [Electronic version] i referenslistan och resterande beställdes 

via biblioteket på högskolan i Halmstad.    

Urvalet startade med att titlarna lästes igenom, de titlar som överrensstämde med syftet togs 

vidare. Då lästes abstraktet igenom, totalt lästes 39 abstrakt, därav stämde 24 av dessa 

överrens med syftet och gick vidare till urval 1. Artiklarna lästes igenom och av de stämde 19 

stycken väl överrens med syftet och motsvarade inklusionskriterierna. Av de 19 artiklar 

påträffades 2 stycken som vid genomläsning upptäcktes inte vara av god vetenskapligkvalitet, 

därav exkluderades dessa innan granskning. Av de 17 artiklar som togs vidare till granskning 

var det 16 stycken kvantitativa och en av kvalitativ metod . Dessa granskades utifrån Carlson 

och Eiman (2003) bedömningsmall för kvantitativ respektive kvalitativ metod. Där grad I 

representerar hög vetenskaplig kvalitet och III låg vetenskaplig kvalitet (Carlson & Eiman 

2003).  Granskningarna genomfördes enskilt och sedan tillsammans och i de fall där 

granskningarna inte stämde överrens fördes en diskussion tills ett gemensamt svar uppnåddes. 

Den artikeln som endast uppnådde grad III exkluderades. 11 artiklar uppnådde grad I och 5 

som klassades som grad II. Totalt användes 16 artiklar av grad I och II som resultatartiklar. 

Databearbetning 

Vi har använt oss av en så kallad deduktiv ansats (Axelsson, 2008), vilket innebär att vi 

sammanfattat all data som framkommit i resultatet från de valda artiklarna och fört in dessa i 

underrubriker som sammanfaller med syftet för litteraturstudien. 

  

Databearbetningen började med att artiklarna som skulle ingå i resultatet lästes igenom 

grundligt av samtliga deltagare. Därefter diskuterades våra individuella sammanfattningar för 

att säkra att det var essensen i artiklarnas resultat som fångats. För att få en klarare överblick 

av samtliga artiklar sammanställdes deras syfte, metod och slutsats i en tabell (Tabell 3 bilaga 

II). Då resultatet tycktes bli knapphändigt bearbetades artiklarnas resultat ytterligare. Då 

övergick vi till att läsa och tolka resultaten för varandra för att säkra att ingen relevant 

information missats. Till en början kodades de olika kategorierna som ansågs vara av vikt för 

att uppnå syftet med uppsatsen med hjälp av färger, där en färg representerade en kategori. 
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Resultat 

Resultatet av databearbetningen delas in i 4 kategorier, patienters upplevelse, sömn, 

depression och omvårdnad.  

Patienters upplevelser 

Besvikelse, depressiva symtom, ilska och oro är vanligt bland patienter som behandlas med 

hemodialys relaterat till felaktig eller bristfällig information från sjukvården (Harwood, 

Locking-Cusolito, Spittal, Wilson & White, 2005). Andra känslor som beskrevs av dessa 

patienter var en besvikelse på vårdens tillgänglighet, de upplevde sig vara bundna till en viss 

plats eftersom det var där hemodialyscentret fanns. Det gjorde att patienter med hemodialys-

behandling upplevde att behandlingen haft en större inverkan på livet än vad de med CAPD 

gjorde (Ginieri-Coccossis, Theofilou, Synodinou, Tomaras & Soldatos, 2008). 

 

Många patienter i Lii, Tsay och Wangs (2006) studie upplevde mottagandet av informationen 

om att dialysbehandling var aktuellt som väldigt problematiskt. Det beskrevs att 

informationen kan vara svår att ta in, dels för att det var svårt att tro på det som sägs samt 

svårt att förstå innebörden av vad det innebar att undergå dialysbehandling (Lii, et al., 2006). 

En patient i Harwood, et al.:s (2005) artikel upplevde felaktig information angående adekvat 

nutrition vilket ledde till att patientens njursjukdom framskred snabbare än vad den borde. Det 

kunde ha förhindrats med hjälp av adekvat information. Detta i sin tur leder till att patienter 

lägger skulden på sig själva. Patienter saknade någon att prata med. På grund av detta kunde 

det vara gynnsamt för deras välbefinnande att få samtala med någon sakkunnig inom ämnet. 

Patienter beskrev också det som svårt att ta åt sig av informationen som gavs vilket ledde till 

förnekelse och i sin tur ledde till ett chockartat mottagande av beskedet att när det var aktuellt 

med dialysbehandling (Harwood, et al., 2005).  

 

I en studie av Cukor, Coplan, Brown, Peterson och Kimmel (2008) beskrevs det att väldigt få 

patienter med somatiska åkommor fick behandling för sina psykiatriska problem. Orsaken till 

detta tros vara dålig uppföljning av psykiatriska diagnoser samt att patienter kände stor skam 

för att vara psykiskt sjuka. Denna skam ansågs härstamma dels från patienterna själva men 

också från samhället (Cukor et al. 2008). Människor som behandlas med dialys anger att 

några vanliga orsaker till depressionen kan vara försämrad självbild, skuld, destruktivt 

tänkande och krossade framtidsplaner (Son, Choi, Park, Bae & Lee, 2008). De patienter som 

led av depressiva symtom beskrev en rädsla för att förlora sin fysiska funktion. Detta ledde till 

psykologisk stress som i sin tur hade negativ inverkan på depressionen (Ye, Chen, Lin, Wang, 

Zhang, et al., 2008). En allmän känsla av förlust visade sig vara en starkt bidragande faktor 

till att personer drabbades av depression (Abdel-Kader, Unruh & Weisbord, 2009; Chan, 

Brooks, Erlich, Chow & Suranyi, 2008). Det som upplevdes som de störst bidragande 

faktorerna till känslan av förlust var inskränkning av rörelsefriheten både under tiden för 

dialys och i livet i allmänhet. Även påverkan på det sociala livet upplevdes som en bidragande 

faktor till känslan av förlust (Chan, et al., 2008). En rädsla för att bli en börda för sina 

närstående beskrevs av de människor som deltagit i Harwood, et al.:s (2005) studie. 
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Där sågs framför allt hjälp med praktiska sysslor som svårt att besvära sina anhöriga med 

(Harwood, et al., 2005).     

 

Flera patienter beskrev i en studie av Chilcot, Wellsted och Farrington (2008) och Cukor, et 

al. (2008) det påfrestande att behöva befinna sig på sjukhuset tre till fyra gånger per vecka för 

dialysbehandling. Eftersom många patienter led av depression kunde ytterligare behandling 

innebära en ökad besöksfrekvens på sjukhus (Chilcot, et al., 2008; Cukor, et al., 2008). Vidare 

beskrivning av detta problem fanns i Ginieri-Coccossis, et al.:s (2008) studie där patienter 

berättade om att ett stort problem för dem var att ta sig fram och tillbaka till sjukvårdsenheten 

fler gånger i veckan. Andra omständigheter som innebar stora problem för dessa patienter var 

deras ekonomiska situation och att det inte fanns utrymme för återhämtning. I de fall där 

patienter undergått dialysbehandling under lång tid, i detta fall längre än 4 år, minskade 

patienters förtroende för sjukvården. Istället ersattes tron på sjukvården med andra faktorer 

såsom religiös tro (Ginieri-Coccossis, et al., 2008). Mindre depressiva symtom upplevdes 

även enligt Son, et al. (2008) när patienterna med dialys hade religiös tro.  

Sömn 

Sambandet mellan depression och sömnsvårigheter ansågs vara starkt i flera studier (Güney, 

Biyik, Yeksan, Biyik & Atalay, et al. 2008; Bilgic, Akgul, Sezer, Arat & Ozdemir, et al., 

2007; Pai, Hsu, Yang, Ho & Lai, et al., 2007). Resultaten var grundade i 

bedömningsinstrument avseende både depression och sömn. För att mäta depressionssymtom 

och depressionens svårighetsgrad användes Becks depression inventory (BDI). Sömnens 

kvalitet bedömdes utifrån Pittsburgh sleep quality index (PSQI) (Güney, et al., 2008; Bilgic, 

et al., 2007; Pai, et al., 2007). Mellan 42 och 85 % av de som led av depression led också av 

sömnproblem (Güney, et al., 2008; Bilgic, et al., 2007; Pai, et al., 2007; Yang, Huang, Peng, 

Chiang & Yang, et al. 2007). Främst var det insomningssvårigheter de flesta led av. Men det 

var  även vanligt att vakna fler gånger under natten och på så sätt inte få sammanhängande 

sömn (Son, et al., 2008). Vidare visade Yang, et al. (2007) att änkor och änklingar led av 

sämre sömnkvalitet. Samma undersökning visade också att de med låg utbildningsnivå sov 

sämre. Faktorer såsom ålder, kön, religiös aktivitet, grundsjukdom och tiden för 

dialysbehandling hade ingen påverkan på sömnkvaliteten. Två faktorer belystes utifrån ett 

svagt samband med sömnkvalitet, pensionering och arbetslöshet. Det svaga sambandet ansågs 

vara relaterat till det låga antalet deltagare (Yang, et al., 2007).  

 

I ett annat sammanhang sett framkom det att de med dålig sömnkvalitet var äldre och hade 

haft dialysbehandling generellt kortare tid än de med god sömnkvalitet. I detta fall framkom 

ett svagt samband (Güney, et al., 2008). I en annan population visade det sig att kön och 

depressionssymtom var två faktorer som kunde vara avgörande för huruvida patienterna kom 

att lida av sömnproblem (Pai, et al., 2007). Vidare visade Bilgic, et al. (2007) att samband 

fanns mellan nutritionsproblematik, depression, låg sömn- och livskvalitet. Sömnproblemen 

ledde till att det dagliga livet påverkades negativt av tröttheten som blev en konsekvens av 

sömnproblematiken. Därmed påverkades även nutritionen, när kraften till vardagliga göromål 

försvinner. Något som också ledde till trötthet och låg energinivå. Sömnproblem ledde till 

ökad dödlighet hos de människor som behandlades med dialys (Bilgic, et al., 2007). Det fanns 

en negativ korrelation mellan livskvalitet och sömnkvalitet, ju lägre upplevd sömnkvalitet, 

desto sämre livskvalitet upplevde patienter (Yang, et al., 2007).  

Depression och sömnsvårigheter visade sig ha ett så starkt samband, att enbart BDI-testet på 
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dialyspatienter kunde  ge upplysningar om huruvida sömnsvårigheter förekom (Güney, et al., 

2008; Pai, et al., 2007). 

Depression 

Mellan 25 och 65 % av de patienter som behandlades med dialys led av depression (Güney, et 

al., 2008; Son, et al., 2008; Bilgic, et al., 2007; Lii, et al., 2006). Bland de som behandlades 

med hemodialys var depression den mest förekommande psyksiska ohälsan (Bilgic, et al., 

2007). Det var främst den konstanta stress och livsstilsförändring som dessa patienter led av 

som i sin tur orsakade depressionen (Son, et al., 2008). Samband fanns mellan depression och 

reducerad livskvalitet. Med ökat antal depressiva symtom sjönk livskvaliteten hos patienter 

som behandlas med dialysbehandling, hemodialys såväl som peritonealdialys (Abdel-Kader, 

et al., 2009; Cukor, et al., 2008; Son, et al., 2008; Zimmermann, Camey, de Jesus Mari, 

2006). En faktor som negativt kunde påverka livskvaliteten var hur länge patienterna erhållit 

dialysbehandling (Zimmermann, et al., 2006). I en annan studie av Son, et al. (2008) framkom 

däremot att den sammanlagda tiden patienter erhållit behandling inte hade någon inverkan på 

förekomsten av depression (Son, et al., 2008).   

Patienter som led av kronisk njurinsufficiens och inte behandlades med dialys led även de i 

hög utsträckning av depression, dock inte i lika hög utsträckning som de som behandlades 

med dialys. Att frekvensen av depression var hög hos de icke dialysbehandlade patienterna 

tros bero på det faktum att de drabbats av en kronisk sjukdom men det utesluts inte att det 

också kunde bero på metaboliska faktorer i samband med förlusten av njurfunktionen (Abdel-

Kader, et al., 2009). Det visade sig att depression ledde till ökad dödlighet hos de patienter 

som gick i dialys (Abdel-Kader, et al., 2009; Bilgic, et al., 2007). Ett liknande resultat 

framkom även av Zimmermann, et al.:s (2006) studie, vilken visade att kvinnor inte upplevde 

lika hög livskvalitet som de manliga deltagarna. Detta ökade dödligheten hos kvinnorna som 

deltog i studien (Zimmermann, et al., 2006). Framförallt upplevde de patienter som 

genomgick hemodialys i högre grad fler symtom på depression än patienter som behandlades 

med CAPD, och dessutom var suicidtankar mer vanligt förekommande hos denna 

patientgrupp (Ginieri-Coccossis, et al., 2008). Detta resultat var likt det Son, et al. (2008) 

hade fått fram. Där framkom det dock ingen skillnad mellan de som behandlas med CAPD 

eller HD utan det visades att suicidtankar var mer vanligt hos de patienter som led av 

depression.  

 

En studie av Güney, et al. visade det sig att ålder och depression inte hade något samband. 

Mellan antalet BDI-poäng och ålder fanns ingen signifikans (Güney, et al., 2008; 

Zimmermann, et al., 2006). En studie som däremot fann ett samband mellan ålder och 

depression var Ye, et al., (2008), som inte heller hittade något samband med kön och 

depression. Hur depressionen hanteras beror på individuella skillnader hos människan. Alla 

hade olika effektiva copingstrategier och sätt att hantera situationen (Chan, et al., 2008). Av 

Zimmermann et al. (2006) beskrevs en svårighet för deprimerade patienter att ta hand som sig 

själv, både fysiskt, psykiskt och praktiskt. Ett problem blev att bibehålla följsamheten i 

medicineringen av både depressionen, njurinsufficiensen, och av andra eventuella sjukdomar. 

Exempel på andra negativa effekter som kom av en depressions diagnos kunde vara att den 

personliga hygienen åsidosätts, det sociala livet blir lidande och risken för missbruk ökar 

(Zimmermann, et al., 2006).  
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Symtom som enligt Son et al. (2008) visade sig vara mer vanligt förekommande hos 

deprimerade patienter än hos icke deprimerade var bland annat minskad aptit, 

sömnsvårigheter, förstoppning, yrsel, fatigue, nervositet, sorgsenhet och irritation. 

Omvårdnad 

Information bör ges till CDK patienter att dialysbehandling kommer att bli nödvändigt någon 

gång i framtiden för. Denna bör ges i ett så tidigt stadium som möjligt för att ge patienten tid 

att anpassa sig inför detta faktum. Stöd och utbildning är två viktiga faktorer för att minska 

stress och för att patienter ska känna sig bättre förberedda inför den nya livssituation som kan 

uppstå (Abdel-Kader, et al., 2009; Harwood, et al., 2005). Därför belyste Abdel-Kader, et al. 

(2009) vikten av att personalen som möter dessa patienter har kunskap angående depression 

och hur vanligt förekommande den var hos patienter med dialys, så att adekvata åtgärder 

kunde vidtas i god tid för att främja patienternas välbefinnande (Abdel-Kader, et al., 2009). 

Enligt Harwood, et al. (2005) skulle det vara att föredra att de patienter som står inför en 

dialysbehandling skulle få möjlighet att besöka dialysenheten innan behandlingsstart 

(Harwood, et al., 2005). De patienter som Ye, et al. (2008) har stött på i sin studie menade att 

socialt stöd av både anhöriga och av hälso- och sjukvården skulle kunna reducera den 

psykologiska stress som upplevs. Därför bör även anhöriga få ta del av den information som 

ges till patienterna för att få ökad förståelse för sin anhöriges situation (Ye, et al. 2008; 

Harwood, et al., 2005). För att stärka patienters livskvalitet och dämpa de depressiva 

symtomen så kunde med fördel psykosociala interventioner genomföras. Genom att erbjuda 

aktiviteter och ge förslag på hur patienter kunde öka sin rörelsefrihet så stärks deras sociala 

situation (Chan, et al., 2008). En annan viktig intervention var att patienter fick tillgång till 

samtalskontakt, där de ges möjlighet att ventilera sina tankar och känslor (Chan, et al., 2008; 

Harwood, et al., 2005). 

 

Gruppterapi är en metod som kan främja patienters välbefinnande och minska depressiva 

symtom. Lii, et al. (2006) jämförde två grupper, där en av grupperna fick genomgå 

gruppterapi och den andra deltaga i traditionell behandling. Det blev uppenbart att de 

patienter som deltagit i gruppterapi upplevde en markant minskning av de depressiva 

symtomen. Det upplevda fysiska och psykiska välbefinnandet ökade i gruppen som tagit del 

av gruppterapi. Vidare beskrevs det av patienter som fördelaktigt att ingå i gruppterapi 

eftersom de fick möjlighet att utbyta erfarenheter med andra som befann sig i samma 

situation. De ansågs sig också ha fått tillgång till flera copingstrategier för att hantera sin nya 

livssituation (Lii, et al., 2006). En annan studie där interventionerna varit individuell terapi 

och gruppterapi var Tsay och Hungs studie från 2003. Det visade sig att de patienter som 

deltagit i någon form av terapi förbättrade sin förmåga att ta makten över sin situation, att 

upprätthålla eller förbättra sin personliga hälsa samt fick större tilltro till den egna förmågan 

att hantera situationen än kontrollgruppens personer som inte genomgick dessa interventioner. 

De patienter som deltog i någon form av terapi hade också förbättrat sin depressionssituation, 

vilket kan utläsas av en sänkt depressionspoäng enligt BDI. Dessa terapimetoder syftade till 

att låta patienter själv reflektera över sin sjukdom och sin situation samt att få hjälp med att 

sätta upp hållbara och realistiska mål. De gavs också verktyg att hitta nya strategier som ledde 

till ett förändrat synsätt på sin situation. De lärde sig att tro på sin egen förmåga att fatta egna 

beslut och på så sätt bli mer delaktig i sin egen vård (Tsay & Hung, 2003) 
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En annan studie som undersökt alternativa behandlingsformer för att hjälpa och lindra fatigue 

och depression hos HD-behandlade patienter var Cho och Tsay (2003). Det visade sig att 

akupressur hade god effekt och lindring hos dessa patienter. Depressionssymtom hos dessa 

patienter minskade avsevärt och lindrade i betydande grad besvären av fatigue (Cho & Tsay, 

2003).     

 

För att underlätta för patienter som upplever det som påfrestande att besöka sjukvård flera 

gånger i veckan har det prövats en metod som innebär att patienten blir skannad för 

depression under tiden som dialysen genomförs. Det har visat sig öka följsamheten i 

behandlingen och resulterat i att uppföljning av depressionen sker kontinuerligt (Chilcot, et 

al., 2008; Cukor, et al., 2008). Det som krävdes för att minska antalet deprimerade dialys-

behandlade patienter var att sjukvården införde en målmedveten behandling och kontinuerlig 

uppföljning (Chilcot, et al., 2008; Cukor, et al., 2008).  

Diskussion 

Metoddiskussion 

 
Föreliggande studie genomfördes som en litteraturstudie. Syftet var att belysa patienters 

situation utifrån ett psykologiskt perspektiv. Där det visade sig att depression var vanligt 

förekommande. Genom att använda metoden litteraturstudie kunde relevant och aktuell 

vetenskaplig forskning kartläggas. För att få ökad kunskap om området och ta del av tidigare 

forskning är en litteraturstudie uppenbarligen ett bra tillvägagångssätt. Med kunskapen som 

föreliggande litteraturstudie har genererat kunde det ha givit studien ytterligare djup och 

mening om narrativa intervjuer hade använts som komplement till föreliggande metod.  

 

De sökord som använts till sökningarna har valts utifrån syftet och dialysis och depression har 

varit de två huvudsökorden. Dessa sökord gav relevanta artiklar och en bra grund för studiens 

resultat. För att sedan få ytterligare djup i sökningar och få artiklar med resultat med relevans 

för sjuksköterskans arbete, har vi valt Nurse och preventive Health service (PubMed) och 

preventive Health care (Cinahl). I ett försök att få med patienternas upplevelse användes 

experience som sökord, dock gav detta inte några träffar. De första sökningarna gav enbart 

kvantitativa artiklar. Därför var målet med de senare sökningarna att försöka hitta artiklar med 

kvalitativ metod, för att på så sätt få ett mer beskrivande resultat.  

 

16 artiklar ingår i studiens resultat. Detta får anses vara tillräckligt och relevant för studiens 

syfte och omfattning. 15 artiklar använder kvantitativ metod och 1 är en kvalitativ studie. Den 

kvalitativa artikeln inkluderades eftersom denna belyste patienternas upplevelser och känslor 

kring dialysbehandling. När resultatet av sökningarna ansågs tillfredsställande granskades de 

artiklar som gått vidare till urval 2 enligt kvantitativ granskningsmall respektive kvalitativ 

granskningsmall (Carlsson &  Eiman, 2003). Av de granskade artiklarna valdes de som inte 

uppfyllde kraven för att nå grad I eller grad II bort. Utifrån ett kriterium i granskningsmallen 

ska artiklarnas urval bedömas, till exempel hur representativt urvalet är. För att få en likvärdig 

bedömning av artiklarna så sattes det upp kriterier och poängsattes utifrån hur stort urval 
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artikeln hade. Eftersom resultatet speglar studiens syfte kan det anses att metod och urval varit 

relevant och av god vetenskaplig kvalitet.     

 

Artiklarna representerar alla världsdelar förutom Afrika, och detta är en av studiens styrkor. 

Fler länder i Europa är representerade, och från Asien finns flera länder företrädda. Den 

asiatiska kulturen skiljer sig från vår, läggs där större fokus av patienterna på alternativa 

behandlingsformer. Detta är något vi har haft i åtanke under arbetets gång. För att bättre 

kunna applicera denna studie på den svenska sjukvården hade det varit gynnsamt att ha 

artiklar från Sverige alternativt från Norden. Cho och Tsays deras resultat från 2003 är 

specifikt för just den österländska kulturen och dess sjukdomslära. Artikeln har inkluderats 

trots detta då det tycks vara ett intressant resultat även för den västerländska kulturen och för 

sjuksköterskans arbete i Sverige.  

 

Till en början söktes artiklar som publicerats mellan 1999 till 2009. Eftersom det gav många 

träffar minskades intervallet till 2005. Det ansågs vara rimligt att överblicka ca 70 träffar, och 

därför drogs årsintervallet ner tills träffarna motsvarade detta, ett sätt att säkerställa att inget 

relevant missades i första urvalet. Merparten av artiklarna är från 2005 till 2009 och endast 

två från de senare sökningarna är från 2003. De två äldsta artiklarna inkluderades, eftersom 

den ena tog upp akupressur som en specifik intervention hos dialysbehandlade patienter och 

den andra berörde hur sjukvården kan stärka dialyspatienter i deras situation. Syftet var att 

belysa sambandet mellan depression och dialysbehandling och därför valde vi att inte ta med 

artiklar som behandlade patienter som skulle genomgå eller hade genomgått 

njurtransplantation. Anledningen var att denna patientgrupp har en annan problematik än de 

patienter som behandlas med dialys. Problematiken innebär andra fysiska och psykiska 

påfrestningar.    

 

Eftersom utgångspunkten var en deduktiv ansats, lästes artiklarna igenom av författarna till 

föreliggande litteraturstudie flera gånger. För att säkerställa att ingen relevant information gått 

förlorad analyserades artiklarna gemensamt och resultatet i artiklarna sammanställdes. Sedan 

färgkodades olika teman som bildat kategorier i resultatet. Till en början utgjordes detta av två 

teman, symtom och åtgärder. Dessa upplevdes för stora och övergripande, så därför arbetades 

resultatet om. Detta utmynnade i de fyra befintliga kategorierna patienters upplevelser, sömn, 

depression och omvårdnad.  

Resultatdiskussion 

Artiklarna i föreliggande litteraturstudie granskades utifrån Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall. Artiklarna graderades från grad I till grad III. Granskningen gjordes utifrån 

deltagarnas kunskap om artikelgranskning. Av artiklarna värderades 11 till grad I, vilket är 

flertalet av artiklarna. Detta ses som en styrka för studien. 

 

De flesta artiklar har tillfrågat alla patienter vid respektive dialyscenter om deltagande i den 

aktuella studien. Alla studier som genomförts har varit frivilliga för patienterna. På grund av 

detta har inget direkt urval gjorts utan en population har valts ut för den aktuella forskningen. 

Detta får ses relevant eftersom forskningen avser att undersöka olika faktorer som påverkar 

just patienter med dialysbehandling. Randomiserat urval har genomförts har varit i syfte att 

dela in populationen i grupper. Antalet patienter som lider av depression varierar relativt 

mycket. Det kan tänkas bero på att populationerna i de olika studierna har varit olika stora. 
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I sin tur kan detta tänkas bero på att storleken på de olika dialyscentren varierar. Antalet 

personer som deltagit i studierna varierar. Mellan 50 och 177 patienter har deltagit. Siffrorna 

kan ses som låga, med tanke på att de använt sig av kvantitativa metoder. Dock anses det 

relevant eftersom i de flesta fall är alla patienter vid ett eller möjligen två dialyscenter 

tillfrågade. Detta gör att en stor del av den aktuella populationen deltagit. Resultaten kan 

alltså i vissa fall vara generaliserande. De flesta artiklar har redovisat bortfallet och av dessa 

har majoriteten ett bortfall under 10 %, vilket anses vara en styrka. I de fall där en uppföljning 

av studien har gjorts är dock ett större bortfall redovisat. Det beror oftast på att patienterna 

försämrats i sin grundsjukdom, att komplikationer tillstött eller att transplantation genomförts. 

I de kvantitativa artiklar som använts i resultatet har analys genomförts med hjälp av olika 

statistiska analysmetoder, vilket förväntas vara en styrka för artiklarna. Dessutom har det i 

några fall gjorts komorbiditetstest, där det har undersökts huruvida andra sjukdomar kan ha 

påverkan på depressionssymtom hos dessa patienter.  

 

Etiska aspekter är uppmärksammade i övervägande delen av artiklarna. De flesta är 

kontrollerade av en etisk kommitté. Dock saknar de flesta en diskussion kring vilka aspekter 

man har tagit hänsyn till. Detta kan peka på en svaghet men då de är granskade av en etisk 

kommitté får det antas att etiska aspekter tagits i beaktning. Flertalet av artiklarna har använt 

sig av bedömningsformulär i sin kvantitativa metod. Majoriteten av dessa formulär är dels 

granskade, vilket visar att de har validitet och reliabilitet, dels är återkommande. Flera artiklar 

har använt samma bedömningsinstrument, vilket tyder på att de är allmänt vedertagna och väl 

utformade för denna patientgrupp.  

 

Antalet sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa har ökat betydande mellan åren 1999 och 

2003 (Sveriges psykologförbund, 2009). Det innebär stora kostnader för samhället men även 

stort lidande för den enskilda individen. Den livsstilsförändring det innebär att drabbas av en 

livslång sjukdom medför psykologisk påfrestning och osäkerhet för patienterna (Son, et al., 

2008; Ziegert, 2003). För att uppfylla målen som Socialstyrelsen (2005) satt för 

sjuksköterskor gäller det att på ett adekvat och lämpligt sätt försöka minska detta lidande, 

vilket kan tänkas ske genom att identifiera och förebygga depression.   

 

Ett problem som beskrevs av Cukor, et al. (2008) är att patienter med både somatiska och 

psykiatriska besvär endast erbjöds bot och lindring till de somatiska, medan de psykiatriska 

besvären inte behandlades i lika stor utsträckning (Cukor, et al., 2008). Psykiatriska åkommor 

kan leda till somatiska besvär såsom trötthet, störd sömn och illamående (WHO, 2009b). 

Detta är något som kan tänkas vara ett komplext problem hos patienter som behandlas med 

dialys, då symtomen av både psykiatrisk och somatisk karaktär är snarlika. Njursjukdomen 

kan till exempel leda till nedsatt aptit, och av depression kan patienterna drabbas av 

illamående. Detta kan leda till att patienten hamnar i en ond cirkel (Nyberg & Jönsson, 2004). 

Det är viktigt för sjukvårdspersonalen, framförallt sjuksköterskan att ha kunskap om 

problemet så att denna onda cirkel av symtom kan brytas. På så sätt hjälps patienterna både på 

ett psykologiskt och ett somatiskt plan och lidandet minskar.  

 

Sömn var den enskilt största faktorn som riskerar att försämras när någon drabbas av 

depression (Güney, et al., 2008; Bilgic, et al., 2007; Pai, et al., 2007). Detta styrs av Buysse, 

Reynolds III, Monk, Berman och Kupfer (1988) deras studie visade att sömn inte bara blir 

lidande vid depression utan även vid annan psykisk ohälsa.  

När någon drabbas av försämrad sömnkvalitet leder detta enligt Bilgic, et al. (2007) till att 

patienter känner ökad trötthet. Det fanns i studier en stor risk att känslan av utmattning 

påverkade det dagliga livet, vilket i sin tur ökade risken för att drabbas av nutritions 
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problematik samt att den personliga hygienen kunde bli åsidosatt (Bilgic, et al., 2007; Öhman, 

et al., 2003). 

Grundsjukdomen, i detta fall kronisk njursvikt, hos dessa patienter kan göra att de lider av 

minskad aptit (Nyberg & Jönsson, 2004). Detta visade att det var flera faktorer som spelade 

roll för hur patienter upplevde sin situation. Det var basala behov som behövde tillgodoses. 

Det kan tänkas att denna påverkan på det dagliga livet även påverkar patienternas anhöriga, 

något som styrks av Harwood, et al. (2005), där det beskrevs att patienter inte vill vara en last 

för sina anhöriga. Detta var även något som deprimerade patienter upplevde enligt WHO 

(2006). Skam och skuldkänslor var vanligt hos patienter som upplevde en försämrad förmåga 

att ta hand om sig själv eller sin familj (WHO, 2006). Denna rädsla för att vara sina anhöriga 

till last samt skuldkänslor kan tänkas vara faktorer som båda bidrar till minskad livskvalitet 

och ökad risk för depressiva symtom, vilket återigen visar att det är av stor vikt att sjukvården 

uppmärksammar problemen och erbjuder stöd och hjälp till dessa patienter.  

 

Fakta har tagits fram med hjälp av bedömningsinstrument avseende sömn och depression, 

utifrån bedömningsinstrumenten PSQI respektive BDI (Güney, et al., 2008; Bilgic, et al., 

2007; Pai, et al., 2007). PSQI är ett instrument som mäter sömnkvaliteten, där patienter fyller 

i ett formulär avseende deras sömn. Det mäter sömnvanor och sömnmönster. Det var 

patienters subjektiva upplevelse av sömn som mättes. PSQI formuläret hade testats och ansågs 

vara av god reliabilitet respektive god validitet för att mäta sömnkvaliteten (Buysse, et al., 

1988). Eftersom både PSQI- och BDI-formuläret är återkommande i flera vetenskapliga 

artiklar och studier som föreliggande litteraturstudie kan detta anses vara en styrka. Watnick, 

Wang, Demadura och Ganzinis, (2005) studie visade att även BDI-formuläret var av god 

reliabilitet och validitet när det gällde att mäta depressionssymtom hos kroniskt njursjuka 

patienter (Watnick, et al., 2005). Genom att de endast använde sig av BDI instrumentet kunde 

information om patienters sömnkvalitet utläsas. Detta gav en indikation på huruvida patienten 

led av försämrad sömnkvalitet (Güney, et al., 2008; Pai, et al., 2007). Bedömningsformulär 

kan ses som ett bra instrument att använda för att dels identifiera depression men också att 

utvärdera effekter av eventuell behandling när en diagnos ställts. Om sjuksköterskan utför 

dessa åtgärder uppfyller dessa målen enligt Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning. 

Där finns mål så som att självständigt kunna identifiera och utvärdera diagnos och behandling 

beskrivna. Sjuksköterskan har ett ansvar enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SOSFS 

1993:20) att dokumentera de omvårdnadsåtgärder som utförs. Det kan tänkas underlätta för 

dennas arbete om ett bedömningsinstrument används. Det ger en tydlighet i dokumentationen 

och en kontinuitet av vården om hjälpmedel används av all personal.  

 

Patienter med depression kan känsla ängslan inför det faktum att kroppens fysiska funktion 

kunde komma att förändras och i värsta fall försämras (Ye, et al., 2008). Rädslan hos 

människor som undergår dialysbehandling grundades enligt dem främst i inskränkningen av 

rörelsefriheten (Chan, et al., 2008). Denna berodde mest på att människorna var beroende av 

att bo i närheten av ett dialyscenter (Chan, et al., 2008; Ginieri-Coccossis, et al., 2008). Även 

det faktum att patienterna behövde sitta fast vid en maskin flera gånger i veckan upplevdes 

som en stor påverkan på deras välbefinnande (Chan, et al., 2008). Det kan tänkas vara en stor 

uppoffring för en del patienter att eventuellt behöva flytta för att bo närmre dialyscentret och 

för de patienter som är vana vid att resa mycket påverkas denna möjlighet i negativ 

bemärkelse. Då kan depressiva symtom öka och minska livskvaliteten. Dahlberg, et al. (2003) 

menade att kroppen var en förutsättning för livet. Människan lever genom sin kropp och på så 

sätt är en del av världen. När kroppens förutsättningar förändras, förändras också villkoren för 

människans liv (Dahlberg, et al., 2003). Med tanke på detta kan det lätt förstås att patienterna 

känner en rädsla inför att kroppens fysiska funktion ändras. Denna rädsla kan tänkas minska 
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om patienten bemöts av empati och medmänsklighet från sjukvårdens sida. Videbeck (2008) 

menade att det var av stor vikt för sjuksköterskan att ha ett empatiskt förhållningssätt. Genom 

att våga lyssna och vara närvarande i mötet med dessa människor kunde mötet ha en 

stärkande effekt för patienterna. Det ses som sjuksköterskans ansvar att relationen blir så god 

som möjligt. Därför bör denna beakta sina egna känslor men också sitt förhållningssätt 

gentemot patienterna. Med hjälp av dessa åtgärder och sätt att vara bistår sjuksköterskan 

patienterna med att vara en samtalspartner. Harwood, et al. (2005) och Chan, et al. (2008) 

visade att patienterna i stor utsträckning saknade såsom omtanke. En intervention som visade 

sig ha god effekt var akupressur; det lindrade och förbättrade depressionssymtom hos 

patienter som behandlades med dialys (Cho & Tsay, 2003). En föreställning är att det kan 

vara närheten, som patienterna som behandlas med akupressur känner, som har en positiv 

verkan på dessa människors situation. För att denna närhet ska ha god effekt tros det vara 

viktigt att patienterna känner tillit till den som utför akupressur. Tillit skapas genom att, som 

Videbeck (2008) beskriver det, sjuksköterskan visar ett ärligt intresse för människan och visar 

att denna är pålitlig och bevarar personens integritet (Videbeck, 2008).  

 

Enligt Harwood et al. (2005) upplevdes information som bristfällig. Detta kunde bli en 

grogrund för ilska gentemot sjukvården. Ilskan grundade sig i att patienterna upplevde att de 

fått för lite eller till och med felaktig information i vissa fall (Harwood, et al., 2005). Att ge 

adekvat information kan ses som ett komplext problem, dels för att patienterna hade svårt att 

ta till sig informationen dels för att behoven av information är individuella. Något som 

framhölls av Abdel-Kader, et al. (2009) och Harwood, et al. (2005) som positivt var att 

informationen borde ges så tidigt som möjligt i patientens sjukdomsprocess. På så sätt kan 

patienterna anpassa och förbereda sig inför en eventuell försämring i sin sjukdom (Abdel-

Kader, et al., 2009; Harwood, et al., 2005). Med tanke på att det var svårt för patienter att ta in 

informationen samt att tillgodogöra sig den på bästa sätt (Lii, et al., 2006). Så kan det antas att 

information är något som bör ges i omgångar. Noggrann uppföljning bör ske.  

 

Olika former av terapi kan ha positiv effekt hos patienter med dialysbehandling och 

depression (Lii, et al., 2006; Tsay, et al., 2003). Gruppterapi, individuell terapi och 

psykosociala interventioner hade alla god inverkan mot de depressiva symtomen (Chan, et al., 

2008; Lii, et al., 2006; Tsay, et al., 2003). Gruppterapin kan tänkas ha en positiv påverkan för 

att minska lidandet hos människor med livslång sjukdom. Öhman, et al. (2003) beskrev att 

patienterna upplevde stor ensamhet på grund av avsaknaden av att ha någon att dela sina 

tankar och känslor kring sjukdomen med (Öhman, et al., 2003). Möten mellan människor som 

alla lider av en livslång sjukdom kan tänkas ge människorna en trygghet och en gemenskap. 

Ziegert (2003) beskrev att när en person lever med en livslång sjukdom kunde denna få en 

känsla av att förlora sin identitet. En tanke då är att när människorna placeras i ett socialt 

sammanhang stärks deras identitet och känsla av samhörighet med andra.  

 

En faktor som visade sig påverka patienternas livskvalitet negativt var tidsåtgången för 

dialysbehandling (Zimmermann, et al., 2006). Son, et al. (2008) studie visade att inget sådant 

samband fanns, eftersom det inte visade sig påverka förekomsten av depression. När det 

gällde sambandet mellan depression och livskvalitet så ansågs det att depression hade negativ 

inverkan på livskvaliteten (Abdel-Kader,et al., 2009; Cukor, et al., 2008; Son, et al., 2008; 

Zimmermann, et al., 2006). Anledningen till denna oenighet kan tänkas vara att 

populationerna genomgått dialysbehandling olika länge, men det kan också bero på att 

studierna har använt sig av olika bedömningsformulär. Tiden hur länge en person haft 

dialysbehandling, kan tänkas både ha negativ och positiv inverkan. Positiv inverkan på 

livskvaliteten kan tänkas uppträda när personen anpassar sig till sin nya situation och på så 
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sätt upplever bättre livskvalitet. Efter en tid med dialysbehandling än just vid beskedet om att 

behandling är aktuellt. Det kan även tänkas att livskvaliteten försämras ju längre behandlingen 

fortskrider. Sjukdomens försämring i den personliga friheten som gör att en sämre livskvalitet 

upplevs. En orsak kan också vara de stora inskränkningarna det innebär att undergå 

dialysbehandling. 

Konklusion 

När de fysiska förutsättningarna förändras, förändras också upplevelsen av sig själv, eftersom 

människan lever genom sin kropp. Att behandlas med dialys innebär dels en påverkan på det 

dagliga livet men också att någon drabbats av en livslång sjukdom. När en människa drabbas 

av livslång sjukdom innebär det både en psykologisk påfrestning och en rörelseinskränkning 

för patienten men även för dennes anhöriga. Det upplevs bland patienterna ett missnöje med 

den information som ges i samband med debuten för dialysbehandling, det finns flera faktorer 

som ligger till grund för detta missnöje, vilket gör det till ett komplext problem. Depression är 

vanligt förekommande hos människor som behandlas med dialys. Det finns ingen enskild 

avgörande faktor som ensam bidrar till att någon drabbas av depression. Flera faktorer spelar 

roll så som till exempel sömnproblem, personens egna coopingstrategier, upplevelsen av 

livskvalitet, socialt nätverk och huruvida professionellt stöd erbjuds. Trots detta är det många 

av de deprimerade patienterna som lider av sömnproblem. Vilket även detta, likt dialys, 

påverkar det dagliga livet. Därför är det av stor vikt att identifiera depression hos de som 

behandlas med dialys, detta kan göras bland annat genom bedömningsformulär och ett 

empatiskt förhållningssätt. Även att förebygga är viktigt, det kan göras dels genom att genom 

ett empatiskt förhållningssätt, vilket gör att patienterna känner tillit och trygghet till 

sjuksköterskan. Men också genom omvårdnadsåtgärder som stärker patienternas tro på den 

egna förmågan. 

Implikation 

Ökad kunskap inom detta område behövs, dels inom den praktiska vården och inom 

sjuksköterskans grundutbildning. Ökad kunskap behövs för att få bort känslan av att psykisk 

ohälsa är något skamfyllt. Genom en öppnare attityd bland sjukvårdspersonal kan detta leda 

till att synen på psykisk ohälsa i samhället förbättras. Genom att utforma rutiner på vård-

avdelningar kan det säkerställas att även patienternas psykiska hälsa uppmärksammas. Ett sätt 

kan vara att ta upp frågan i ett eventuellt ankomstsamtal. Det är önskvärt att ämnet psykisk 

ohälsa har ett eget sökord, för att på så sätt inbjuda patienterna att samtala om hur de mår i 

själen. Ytterligare ett sätt att säkerställa att depression uppmärksammas är att regelbundet 

identifiera riskpatienter genom användning av bedömningsformulär, vilka även utgör ett bra 

sätt för uppföljning. Det finns alltså ett värde att implementera detta i vården. 

Ytterligare forskning hade med fördel kunnat vara av kvalitativ metod, eftersom det finns i 

begränsad omfattning. Denna typ av forskningsmetod hade varit att föredra för att belysa 

patienternas upplevelse, dels av att lida av depression samtidigt som dialysbehandling ges 

men också för att få en förståelse för hur det är att lida av både somatisk sjukdom och psykisk 

sjukdom.
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Tabell 2. Artikelöversikt                            Bilaga II:1 

Publikations 

år  

Land 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2009 

USA 

Abdel-Kader, 

K. 

Unruh, M, L. 

& Weisbord, S, 

D.  

Symptom 

burden, 

depression, and 

quality of life in 

chronic and end-

stage kidney 

disease.  

Att jämföra 

kroniskt njursjuka 

patienter som 

genomgår dialys 

och patienter som 

inte behandlas med 

dialys avseende 

depression, symtom 

och livskvalitet.  

En kvantitativstudie 

som ingår i en större 

prospektiv kohort 

studie. 177 patienter 

med kroniskt 

njursjukdom fick svara 

på följande 

bedömningsinstrument 

patient health 

questionnaire (PHQ-9), 

dialysis symtom index 

(DSI), short-form 36 

(SF-36). 

Både patienter som behandlas 

med dialys och de som inte gör 

det, lider av snarlika symtom 

såväl fysiska som psykiska. 

Depressiva symtom och nivån 

på livskvalitet är liknande därför 

påvisas det utifrån detta resultat 

att det är viktigt att detta även 

uppmärksammas hos de 

patienter som inte behandlas 

med dialys.   

Grad I 

2007 

Turkiet 

Bilgic, A.  

Akgul, A. 

Sezer, S. 

Arat, Z. 

 Ozdemir, F, 

N. & Haberal, 

M. 

Nutritional status 

and depression 

sleep disorder, 

and quality of 

life in 

hemodialysis 

patients. 

Att fastställa 

sambandet mellan 

livskvalitet, 

sömnsvårigheter, 

nutritionsstatus och 

depression hos 

patienter som 

behandlas med 

hemodialys. 

En kvantitativ 

jämförelsestudie där 67 

patienter som behandlas 

med hemodialys fick 

svara på bedömnings-

formulär såsom 

malnutrition-

inflammation score 

(MIS), Becks 

depression index (BDI), 

Short-form 36 (SF-36), 

Pittsburgh sleep quality 

index (PSQI) och 

Charlson comorbidity 

index (CCI). 

Resultatet visar att MIS är en 

viktig faktor när det gäller att 

minska sjukdomsfrekvensen och 

dödligheten hos dessa patienter. 

Detta fastställs eftersom 

försämrad MIS har ett starkt 

samband med depression, 

sömnsvårigheter och minskad 

livskvalitet.  

Grad II 



 

 
 

 

          Bilaga II:2 

2008 

Australien 

Chan, R. 

Brooks, R. 

Erlich, J. 

Chow, J. & 

Suranyi, M.  

The effects of 

kidney-disease-

related loss and 

long term 

dialysis patients’ 

depression and 

quality of life: 

Positive affect as 

a mediator.   

Att utifrån 

depression och 

livskvalitet hos 

patienter med dialys 

som hade en 

upplevelse av 

förlust, framställa 

och testa validiteten 

för ett bedömning 

instrument.   

En observationsstudie 

som jämför grupper 

med hjälp av olika 

mätinstrument. The 

kidney disease loss 

scale (KDLS), schedule 

for evaluation of 

individual quality of 

life- direct weighting 

(SEIQoL DW), the 

depression scale off 

depression anxiety 

stress scale 21 (DASS-

21), the positive affect 

scale (PAS) the 

comobidity index 

(CMI) är mätinstrument 

som används. 151 

patienter deltog i 

semistrukturerade 

intervjuer.   

För att öka livskvaliteten hos 

patienter som undergår 

dialysbehandling visar denna 

studie att kidney disease loss 

scale (KDLS) är ett bra 

mätinstrument. De patienter 

som upplever någon form av 

förlust i samband med 

dialysbehandlingen, upplever 

även ökad depression som i sin 

tur leder till försämrad 

livskvalitet. Med hjälp av denna 

identifieringsmetod kan det 

hittas sätt att hjälpa dessa 

patienter att öka sin livskvalitet.  

Grad II 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

          Bilaga II:3 

2008 

Storbritannie

n 

Chilcot, J. 

Wellsted, D. & 

Farrington, K. 

Screening for 

depression while 

patients dialyse: 

an evaluation.  

Att avgöra om det 

är lämpligt att 

undersöka 

förekomsten av 

depression utifrån 

Beck depression 

index under tiden 

för dialys.  

En pilotstudie där 40 

patienter vilka 

behandlas med hemo-

dialys fick fylla i BDI 

formulär både innan, 

efter och under tiden för 

dialys. För att avgöra 

om patienterna led av 

depression bedömdes 

de utifrån Mini 

international neuro-

psychiatry interview 

(MINI) 

Denna pilotstudie visar att BDI 

kan vara ett relevant och adekvat 

instrument att använda vid 

dialystillfället för att identifiera 

depression hos denna patient 

grupp.  

Grad II 

2003 

Taiwan 

Cho, Y-C. & 

Tsay, S-L. 

The effect of 

acupressure with 

massage on 

fatigue and 

depression in 

patients with 

end-stage renal 

disease.  

Att ta reda på 

huruvida patienter 

som behandlas med 

hemodialys var 

hjälpta av 

akupressur som 

lindring mot trötthet 

och depression.   

En experimentell studie 

där 28 patienter med 

hemodialys behandling 

ingick i en experiment 

grupp och 30 personer 

ingick i en kontroll 

grupp. En Kinesisk 

version av BDI 

formuläret och piper 

fatigue scale (PFS) 

användes, för att 

bedöma depression och 

fatigue. 

Studiens resultat visar att 

akupressur har god effekt på de 

patienter som behandlas med 

dialys och lider av depression 

och fatigue. Utifrån formulären 

som användes sänktes både 

depression och fatigue poängen. 

Patienterna som genomgått 

experimentet upplevde en 

förbättring av både depressions 

symtom och fatigue.  

Grad II 

 

                                              



 

 
 

                    Bilaga II:4 

2008 

USA 

Cukor, D. 

Coplan, J. 

Brown, C. 

Peterson, R, 

A. & 

Kimmel, P, 

L.  

Course of 

depression and 

anxiety diagnosis 

in patient treated 

with 

hemodialysis: A 

16-months follow 

up.  

Att belysa hur 

livskvalitet och 

mental hälsa 

påverkas av oro 

och depressions-

diagnoser hos 

patienter som 

genomgår 

dialysbehandling.   

Ett randomiserat urval 

gjordes där 70 patienter 

valdes ut att delta i 

denna studie. 70 

patienter medverkade 

vid första tillfället och 

47 vid uppföljningen 16 

månader senare. De 

strukturerade 

mätinstrumenten som 

användes var structured 

clinical interview for 

DSM IV axis I disorder 

(SCID-I), BDI, kidney 

disease quality of life 

short form (KDQOL-

SF), och life events 

stress scale.  

Det kan räcka med enstaka 

tillfälle för att identifiera 

patienter som lider av depression 

och som ligger i riskzonen för 

att drabbas av komplikationer på 

lång eller kort sikt relaterat till 

depression. Ca 20 % av urvalet 

hade kronisk depression eller 

ångest och om behandling inte 

erbjuds löper stor del av 

patienterna risk att fortsätta lida 

av depression.  

Grad I 

2008 

Grekland 

Ginieri-

Coccossis, M.  

Theofilou, P. 

Synodinou, 

C. 

Tomaras, V. 

& Soldatos, 

C. 

Quality of life, 

mental health and 

health beliefs in 

haemodialysis 

and 

peritonealdialysis 

patients: 

Investigating 

differences in 

early and later 

years of current 

treatment. 

Att undersöka 

skillnaden mellan 

patienter som 

behandlats med 

dialys en längre tid 

och de som nyligen 

startat sin 

behandling, 

avseende 

välbefinnande, 

psykisk hälsa och 

locus of Control.  

En kvantitativ kohort 

studie där 77 patienter 

som behandlas med 

hemodialys och 58 som 

behandlas med CAPD 

fick svara på frågor 

utifrån WHO:s quality 

of life questionnaire, 

the general health 

questionnaire (GHQ-

28) och the multi-

dimensional health 

locus of Control. 

Resultatet visar att de patienter 

som behandlas med hemodialys 

har något sämre livskvalitet än 

de som behandlas med 

CAPD/peritonealdialys, i 

synnerhet de patienter som har 

haft långvarig hemodialys-

behandling.      

Grad I 



 

 
 

          Bilaga II:5 

2008 

Turkiet 

Güney, I. 

Biyik, M. 

Yeksan, M. 

Biyik, Z. 

Atalay, H. 

Solak, Y. 

et al. 

 

Sleep quality and 

depression in 

peritonealdialysis 

patients.  

Att utifrån 

livskvalitet, 

depressiva symtom 

och andra 

bidragande 

faktorer undersöka 

sömnkvaliteten hos 

patienter som 

behandlas med 

CAPD. 

Kvantitativ studie där 

124 patienter fick svara 

på följande formulär. 

PSQI, BDI och SF-36. 

Davies komorbiditets-

test kontrollerades på 

alla deltagarna.  

Studien belyser att 

sömnstörningar är ett betydande 

problem för patienter som får 

dialysbehandling därför är det 

viktigt att regelbundet utvärdera 

och behandla dessa. 

Livskvalitet, depressiva symtom 

och ålder är tre faktorer som 

lyfts fram som viktiga när det 

kommer till sömnsvårigheter 

hos de patienter som behandlas 

med CAPD.  

Grad II 

2005 

USA 

Harwood, L. 

Locking-

Cusolito, H. 

Spittal, J. 

Wilson, B. & 

White, S.  

Preparing for 

hemodialysis: 

Patient stressors 

and responses 

Att ta reda på vilka 

stressfaktorer som 

påverkade 

patienter med 

hemodialys när de 

påbörjade sin 

dialysbehandling. 

En kvalitativ deskriptiv 

studie. Genom ett 

randomiserat urval har 

11 patienter intervjuats 

angående deras 

upplevelser av 

njursjukdom och 

hemodialysbehandling.  

Det framkom 4 område som av 

patienterna upplevdes som 

stressfaktorer. Dels psykisk, 

fysisk och praktisk del i att bli 

beroende av en behandling. En 

känslomässig aspekt belystes. 

Samt ett missnöje gentemot 

hälso- och sjukvården framkom 

och åtgärder för att motverka 

detta missnöje.   

Grad I 

2006 

Taiwan 

Lii, Y-C. 

Tsay, S-L. & 

Wang, T-J. 

Group 

intervention to 

improve quality of 

life in 

haemodialysis 

patients. 

Att ta reda på om 

gruppterapi gör 

någon skillnad för 

patienter med 

hemodialys av-

seende depression, 

livskvalitet och 

tilliten till den egna 

förmågan. 

En kvantitativ studie, 

där 60 patienter 

slumpmässigt valdes ut, 

varav 48 valde att delta. 

20 patienter deltog i 

gruppterapi medan 28 

fick ta del av rutin 

information och 

självhjälps broschyrer. 

Resultatet på denna studie visar 

att gruppterapi kan ha positiv 

inverkan för att minska 

depression, öka livskvaliteten 

och stärka patienternas 

förmågor att hantera sin 

situation 

Grad I 



 

 
 

 

          Bilaga II:6 

2007 

Taiwan 

 

Pai, M-F. 

Hsu, S-P. 

Yang, S-Y. 

Ho, T-I. 

Lai, C-F. & 

Peng, Y-S.  

Sleep disturbance 

in chronic 

hemodialysis 

patients: The 

impact of 

depression and 

anemia.  

Att undersöka om 

patienter som 

behandlas med 

hemodialys lider av 

sömnsvårigheter 

och omfattningen 

av dessa utifrån hur 

det påverkar dem.    

En kvantitativ 

undersökning där 164 

patienter, vilka 

undergår 

hemodialysbehandling, 

77 män och 87 kvinnor, 

fick fylla i PSQI och 

BDI formulär.  

De patienter som led av 

sömnsvårigheter var oftare 

kvinnor och led i högre grad av 

depression än de med god sömn. 

De faktorer som påverkade 

sömnkvaliteten hos de med 

sömnsvårigheter visade sig vara 

hemoglobinvärde, depression 

och hur länge man genomgått 

dialysbehandling.  

Grad I 

2008 

Sydkorea 

 Son, Y-J. 

Choi, K-S. 

Park, Y-R. 

Bae, J-S. & 

Lee, J-B.  

Depression, 

symptoms and the 

quality of life in 

patients on 

hemodialysis for 

end-stage renal 

disease.  

Att undersöka 

huruvida patienter 

som har dialys-

behandling lider av 

depression samt att 

jämföra deras 

upplevelse av 

depressiva symtom 

utifrån livskvalitet 

perspektivet.  

En deskriptiv 

gruppjämförande studie 

där 146 patienter 

bedömdes utifrån 

patient health 

questionnaire (PHQ-9) 

angående depression 

och livskvaliteten 

bedömdes utifrån 

Kidney disease quality 

of life instrument.    

Depression, vilket är ett vanligt 

symtom hos patienter som 

undergår hemodialysbehandling, 

leder till en förvärrad 

symtombild vilket i sin tur leder 

till försämrad livskvalitet. 

Relaterat till detta resultat 

beskrivs vikten av att hälso- och 

sjukvården på ett korrekt sätt ska 

kunna identifiera och behandla 

psykisk ohälsa. 

Grad I 
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2003 

Taiwan 

Tsay, S-L. & 

Hung, L-O. 

Empowermwnt of 

patients with end-

stage renal 

disease – a 

randomized 

controlled trial.  

Att kontrollera 

huruvida 

interventioner som 

stärker patienternas 

empowerment har 

effekt hos patienter 

med hemodialys.  

Randomiserad 

kontrollerad studie med 

kvantitativ metod. 50 

patienter ingick i en 

studie, där 25 ingick i 

interventionsgruppen 

och 25 ingick i 

kontrollgruppen. 

Interventionsgruppen 

deltog i olika former av 

terapi.  

Det visar sig att de patienter som 

ingått i interventionsgruppen och 

deltagit i olika former av terapi, 

har en bättre förmåga att hantera 

sin situation. Dessa 

interventioner anses vara viktig i 

vården av dessa patienter. 

Exempel på interventioner är 

samtalsterapi, gruppterapi och 

att ge patienterna kunskap om 

olika sätt att hantera sin 

situation.    

Grad I 

2007 

Taiwan 

Yang, J-Y. 

Huang, J-W. 

Peng, Y-S. 

Chiang, S-S. 

Yang, C-S. 

Yang, C-C. 

et al. 

Quality of sleep 

and psychosocial 

factors for 

patients 

undergoing 

peritoneal 

dialysis. 

Att undersöka 

patienters 

upplevelse av 

sömnkvalitet och 

psykosociala 

faktorer, patienter 

vilka undergår 

CAPD behandling. 

En gruppjämförande 

kvantitativ studie där 

190 patienter fick svara 

på följande 

frågeformulär PSQI, 

SF-36, BDI och The 

royal free questionnaire 

för spiritual and 

religous beliefs. 

Med hänsyn till psykosociala 

faktorer som bland annat 

civilstånd och utbildning, visar 

denna studie att det är vanligt att 

patienter, vilka behandlas med 

CAPD lider av sömnproblem. 

Därför är det av stor vikt att 

vårdpersonal som vårdar dessa 

patienter är medvetna om 

patientens psykosociala 

bakgrund. 

Grad I 
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2008 

Kina 

Ye, X-C. 

Chen, W-Q. 

Lin, J-X. 

Wang, R-P. 

Zhang, Z-H. 

Yang, X. 

et al.  

Effect of social 

support on 

psychological-

stress-induced 

anxiety and 

depressive 

symptoms in 

patient receiving 

peritoneal 

dialysis.  

Att hos patienter 

som undergår dialys 

behandling 

konstatera 

sambandet mellan 

psykisk stress, 

socialt stöd och 

ångest och oro.   

Gruppjämförande 

studie där 81 

patienter, 49 män 

och 32 kvinnor 

deltog. Tre formulär 

användes, ett 

instrument som 

bedömde den 

psyksiska stressen 

hos patienterna, ett 

som bedömde det 

sociala stöd 

patienterna mottog 

samt hospital 

anxiety and 

depression scale 

(HADS) för att 

bedöma depressions 

nivå hos 

patienterna.  

Patienter som lider av svår kronisk 

njursvikt och behandlas med 

peritonealdialys har flera olika 

stressfaktorer som påverkar deras 

oro och ångest, resultaten visar att 

socialt stöd kan lindra dessa 

symtom och att det är en viktig 

aspekt att ta hänsyn till när det 

kommer till vården av dessa 

patienter.  

Grad I 

2006 

Brasilien 

Zimmermann, 

P-R. 

Camey, S-A. & 

de Jesus Mari, 

J.  

A cohort study to 

assess the impact 

of depression on 

patients with 

kidney disease.  

Att bestämma vilken 

inverkan depression 

har på livskvalitet 

och dödlighet hos 

njursjuka patienter. 

En kohort studie där 

125 patienter fick 

besvara följande 

instrument BDI och 

SF-36 mellan 1996-

1997. 2003-2004 

gjordes en 

uppföljning av 

denna grupp   

Depression har en stor inverkan på 

livskvaliteten hos njursjuka och 

livskvaliteten var direkt kopplat 

till depression enligt SF-36. 

Depression hade ingen inverkan 

på dödligheten, endast 

transplantation gav lägre 

dödlighet. 

Grad I 

 


