
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livskvalitet hos patienter  

med kronisk njursvikt 
 

 

 

 

 

Kerstin Klasson 

Anette Nilsson 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fristående kurs, Omvårdnad (61-90) 30 hp 

Vetenskapligt arbete 15hp 

VT 2010 

 

Sektionen för hälsa och samhälle 

Box 823  

Högskolan i Halmstad 



 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quality of life in patients with 

chronic renal failure 
 

 

 

 

 

Kerstin Klasson 

Anette Nilsson 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nursing Thesis, 15 ECTS credits (61-90 ECTS credits) 

Spring 2010 

 

School of Social and Health Sciences 

P.O. 823 

S- 301 18 Halmstad 



 

 

 

Titel   Livskvalitet hos patienter med kronisk njursvikt 

 

Författare   Kerstin Klasson, Anette Nilsson 

 

Sektion   Sektionen för hälsa och samhälle 

   Högskolan i Halmstad 

   Box 823 

   301 18 Halmstad  

 

Handledare  Carin Brenke, universitetsadjunkt, fil mag och 

Margareta von Bothmer, universitetslektor, doktor i 

medicinsk vetenskap    

 

Examinator  AnneCharlotte Berggren, universitetslektor, fil dr 

    

Tid   Vårterminen 2010 

 

Sidantal  20 

 

Nyckelord   Kronisk njursjukdom, Kronisk njursvikt, Livskvalitet  

 

Sammanfattning Det finns lite forskning om livskvalitet hos patienter med 

kronisk njursvikt som ännu inte startat i dialysbehandling och 

det är viktigt att ha kunskap om hur livskvaliteten påverkas 

hos dessa patienter. Syftet med litteraturstudien var att belysa 

olika faktorers påverkan på livskvaliteten hos patienter med 

kronisk njursvikt som inte startat i dialys. I studien har 16 

vetenskapliga artiklar granskats och analyserats. I resultatet 

framkom att Hb-nivå, nutrition, sjukdomens svårighetsgrad 

och komorbiditet var faktorer som kunde påverka 

livskvaliteten. Även patienters upplevelser av antal och 

svårighetsgrad av symtom var påverkande faktorer. Ålder, 

kön, civilstånd, utbildning och arbetsstatus visade sig också 

kunna påverka livskvaliteten. I faktorer som patienterna 

kunde påverka, framkom copingstrategier och egenvård. I 

livskvalitet relaterat till planerad vård och omvårdnad 

framkom vårdplanering och specialistsjuksköterske-

mottagning som faktorer som kunde påverka livskvaliteten. 

Genom kunskap inom detta område kan sjuksköterskan ge 

information och stöd till patienter och närstående och via 

omvårdnadsåtgärder förebygga och lindra symtom för att 

förbättra patienternas livskvalitet. Undersökningar av 

livskvalitet hos patienter med njursvikt som inte startat i 

dialys kan vara av värde vid utvärdering av vård och 

omvårdnad. Mer kvalitativ forskning om livskvalitet, coping 

och egenvård inom detta område behövs och sjuksköterskor 

behöver mer utbildning inom dessa områden för att kunna 

förbättra omvårdnaden. 
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Abstract   There is little research on quality of life in patients with 

chronic renal failure not undergoing dialysis and it is 

important to know how the quality of life is affected in these 

patients. The aim of this literature review was to illustrate the 

impact of different factors on the quality of life in patients 

with chronic renal failure not undergoing dialysis. This study 

has been reviewed 16 scientific articles and analyzed. The 

result showed that the Hb-level, nutrition, the severity of the 

disease and co-morbidity were factors that could affect the 

quality of life. Also patients' perceptions of the number and 

severity of symptoms were influencing factors. Age, sex, 

marital status, education and work status also appeared to 

affect the quality of life. Among factors that patients 

themselves could affect were coping strategies and self-care. 

Well planned care and care delivered by specialist nurses did 

also affect the quality of life. The patients‟ quality of life may 

improve by the acts of the nurse, for example by providing 

information and support to patients and relatives, and by 

different nursing interventions directed towards prevention or 

relief of symptoms. Studies of quality of life in patients with 

renal failure not started in dialysis may be useful in the 

evaluation of health care and nursing. There is a need for 

more qualitative research on quality of life, coping and self-

care in this field and nurses need more training in these areas 

in order to improve the nursing care. 
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Inledning 

Antalet äldre i samhället kommer att öka. Utvecklingen går framåt och fler får tillgång 

till avancerade mediciner och behandlingstekniker och lever längre (Landahl, 2004).  

Antalet personer med njursvikt ökar, och antal personer med svårare njursvikt som 

behöver starta med dialysbehandling eller genomgå njurtransplantation uppgår till mer 

än 1100 per år i Sverige (Svenskt njurregister, 2009).  Enligt Svensk Njurmedicinsk 

Förening (2007) är målet för omhändertagandet av patienter med njursjukdomar bland 

annat att minska progress av njursvikten, men njursvikten kan trots behandling enligt 

Attman och Alvestrand (2004) progrediera och leda fram till svårare njursvikt och 

uremi. Med svårare njursvikt följer flera olika symtom. Tidsaspekten på förloppet kan 

variera och sträcka sig över flera år innan njurfunktionen sjunkit till en nivå som kräver 

behandling. Det finns tre olika behandlingsalternativ: dialysbehandling, 

njurtransplantation eller konservativ/palliativ behandling. Att få diagnosen kronisk 

njursvikt och att i framtiden behöva dialys är enligt Nyberg och Jönsson (2004) en 

omskakande förändring i livet och sjuksköterskan har en betydelsefull uppgift i att ge 

information och stöd till patienten och hennes närstående. Murthagh, Addington-Hall, 

Edmonds, Donohoe, Carey et al. (2007) menar att de ökade antalet patienter med 

kronisk njursvikt i slutstadiet har betydande behov av symtomkontroll liknande de 

behov som patienter med cancer har och Brown (2007) och Brown, Chambers och 

Eggeling (2008) beskriver att gruppen njursjuka blir allt äldre och är ofta multisjuka. 

Dialysbehandlingen kan vara betungande och fler patienter väljer idag att inte starta 

dialys. Forskning visar enligt Abdel-Kader, Unruh och Weisbord (2009) att 

dialyspatienter upplever ett försämrat fysiskt och psykiskt välbefinnande. Betydligt 

mindre kunskap finns kring detta område hos patienter med framskridande kronisk 

njursjukdom som ännu inte startat i dialysbehandling och det är viktigt att ha kunskap 

om hur livskvaliteten påverkas hos dessa patienter.  

 

 

Bakgrund 

Kronisk njursvikt 

Det finns akut och kronisk njursvikt och den akuta formen är ofta reversibel (Nyberg & 

Jönsson, 2004; Stenvinkel & Elinder, 2004). De vanligaste njursjukdomarna som leder 

till njursvikt är glomerulonefrit, diabetesnefropati, cystnjuresjukdom, nefroscleros och 

pyelonefrit. Diabetsnefropati är ett samlingsnamn för de förändringar som uppkommer i 

njuren vid diabetes. Hjärt-kärlsjukdom är en bidragande orsak till progress av njursvikt. 

Hypertoni kan på sikt ge skador på blodkärlen, detta kan ge njursvikt och denna svikt 

leder ofta till hypertoni (Nyberg & Jönsson, 2004). Flera av njursjukdomarna (Attman 

& Alvestrand, 2004) har ett progressivt förlopp som till slut leder fram till kronisk 

njursvikt och syndromet uremi. I början är symtomen diskreta och det kan dröja länge 

innan sjukdomen upptäcks och då kan patienten redan vara i slutstadiet av njursvikten. 

Om grundsjukdomen inte går att behandla (Samuelsson, 2004) får behandlingen inriktas 

på att korrigera symtomkomplikationerna. För att säkrast mäta njurens funktion mäts 

den glomerulära filtrationshastigheten (GFR) i ml/minut, normalvärde är 90-120 

ml/minut (Nyberg & Jönsson, 2004). Enligt Svensk Njurmedicinsk Förening (2007, s. 

8) indelas njursvikt i fem olika stadier, CKD 1-5 (Chronic Kidney Disease): 
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CKD: 1. Njurskada utan påverkan på njurfunktionen ≥90 ml/min.  

2. Njurskada med lätt nedsättning av njurfunktionen 60-89 ml/min.  

  3. Måttlig njurinsufficiens – asymtomatisk 30-59 ml/min.  

  4. Avancerad njurinsufficiens – symtomgivande uremi 15-29 ml/min.  

  5. Njursvikt – terminal njurinsufficiens <15 ml/min.  

 

 

Symtom vid kronisk njursvikt 

Måttlig njursvikt (CKD 3) behöver inte ge några symtom, men avancerad njursvikt 

(CKD 4) börjar ge uppenbara symtom (Nyberg & Jönsson, 2004) och så småningom 

påverkas alla kroppens organ. Det vanligaste symtomet som uppträder är trötthet och 

frusenhet. Andra besvär är försämrad aptit och tarmrubbningar där lös avföring är 

vanligare än förstoppning. Njurarna får också en försämrad förmåga att utsöndra salt 

och vatten och detta leder till vätskeretention. Den fysiska styrkan avtar och patienten 

kan få besvär av muskelkramper och ”restless legs”. Gikt kan också förekomma med 

symtom från lederna. Huden får en grå-brun ton och klåda kan vara ett stort problem. 

En del patienter utsöndrar en speciell doft, ”uremidoft”. Majoriteten av alla patienter 

med njursvikt utvecklar anemi. Ju lägre GFR desto mer uttalad blir anemin på grund av 

otillräcklig bildning av erytropoetin (EPO). Järnbrist, brist på vitamin B12 och folsyra, 

infektioner och ökad inflammatorisk aktivitet är också faktorer som hämmar bildandet 

av röda blodkroppar med anemi som följd. Njursvikten leder även till försämring av 

trombocyternas funktion vilket ger patienten en ökad blödningsbenägenhet. Det 

generella immunförsvaret blir nedsatt och rubbningar i kalk- och fosfatbalansen 

uppkommer. Dessa rubbningar kan ses redan när njurfunktionen är halverad. Mängden 

aktivt D-vitamin minskar och detta tillsammans med kalk- och fosfatrubbningarna leder 

till stigande halt av parathyroideahormon (PTH) som i sin tur leder till nedbrytning av 

skelettet och patienten kan få värk i armar och ben som inte är lokaliserade till lederna. 

Den nedsatta njurfunktionen ger också en minskad bikarbonatproduktion i njuren. 

Bikarbonatet hjälper till att neutralisera vätejoner som bildas vid proteinnedbrytningen 

och en minskad produktion av bikarbonat leder till metabolisk acidos. Utsöndringen av 

kalium i urinen minskar vid njursvikt med risk för hyperkalemi. Minskat intresse för 

mat och aptitleda är symtom som kommer smygande med avtagande njurfunktion och 

ett otillräckligt näringsintag leder till malnutrition. En ökad inflammatorisk aktivitet ses 

också hos njursjuka. Även rubbningar i blodfetterna är vanligt förekommande. Vid 

uremi förekommer neurologiska komplikationer som minskad intellektuell skärpa, 

inlärningssvårigheter och försämrat minne. Även domningskänsla och nedsatt känsel i 

fötterna förekommer (Nyberg & Jönsson, 2004). Murthagh et al. (2007) anser att mer 

forskning bör riktas mot de mest vanliga och plågsamma symtomen som klåda, andnöd 

och smärta och även symptom som trötthet, dåsighet och koncentrationssvårigheter. De 

beskriver att antalet patienter med kronisk njursvikt stadium 5 ökar stadigt och 

konservativ behandling kommer att bli vanligare. De menar att det föreligger ett akut 

behov av att utveckla vårdmodeller för dessa patienter. 

 

 

Behandling vid njursvikt 

Antalet patienter med njursvikt ökar och Nyberg och Jönsson (2004) anser att patienter 

med progredierande njursvikt bör skötas på en njurmedicinsk klinik med ett 
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specialistkompetent vårdteam av läkare, sjuksköterskor, kurator, dietist och 

sjukgymnast.  Svensk Njurmedicinsk Förenings (2007, s. 9) mål för omhändertagande 

av patient i CKD 3-5 är:  

 

Minska progress av njurfunktionsnedsättning. 

Förebygga och behandla komplikationer till njurinsufficiens. 

Förebygga och lindra uremiska symtom. 

Förbereda kommande dialys/transplantation. 

Palliativ behandling vid njurinsufficiens – för patienter för vilka 

behandling med dialys och transplantation ej är indicerad 

 

Vid konservativ behandling är enligt Svensk Njurmedicinsk Förening (2007) syftet att 

behandla de uremiska symtomen, upprätthålla/förbättra nutritionsstatus, samt ersätta 

eller senarelägga behov av dialys. Vid palliativ behandling då dialysbehandling inte 

bedöms vara meningsfull är syftet att lindra de uremiska symtomen.  

 

 

Dialysbehandling - njurtransplantation   

Vid svår njursvikt ansamlas vatten, slaggprodukter och toxiska ämnen i kroppen 

(Nyberg & Jönsson, 2004). För att avlägsna detta används dialys som 

behandlingsmetod, hemodialys, alternativt peritionaldialys. Vid hemodialys leds blod 

från patienten via slangar på en dialysmaskin och genom ett filter bestående av ett 

halvgenomsläppligt membran. Hemodialysbehandling genomförs normalt på sjukhus tre 

gånger per vecka. Varje behandling tar cirka två till sex timmar. En av de vanligaste 

komplikationerna under hemodialysbehandling är blodtrycksfall. En stor andel av 

dialyspatienterna är äldre (över 65 år). Ofta har dessa patienter förutom sin njursjukdom 

även hjärt-kärlsjukdom. De kan av den anledningen reagera annorlunda på 

blodtrycksfall och reagerar också lättare på svängningar i vätskebalansen. Vid 

peritonealdialys fungerar bukhinnan som dialysfilter genom att dialysvätska tappas in i 

bukhålan via en kvarliggande kateter som löper ut vid sidan av naveln. Denna 

dialysvätska, oftast 2-2,5 liter, byts ut fyra gångar per dygn alternativ regelbundet med 

hjälp av en maskin på natten. Patienterna lär sig att utföra denna behandling hemma. De 

cirkulatoriska påfrestningarna är mindre vid peritonealdialys än vid hemodialys vilket 

gör att denna dialysform kan vara ett bättre alternativ för äldre patienter. 

Njurtransplantation är den effektivaste behandlingsformen vid svår njursvikt, men 

många är svaga eller multisjuka och då är njurtransplantation alltför riskabelt (Nyberg & 

Jönsson, 2004).  

 

 

Konservativ - palliativ behandling  

Brown et al. (2008) beskriver att dialysbehandling har funnits i över 50 år. Tidigare var 

det endast yngre njursjuka patienter utan andra sjukdomar som blev aktuella för 

dialysbehandling. Idag är denna behandling även möjlig för äldre multisjuka patienter, 

men den kan vara betungande med minskad livskvalitet och fler patienter väljer idag att 

inte starta dialys. Visser, Dijkstra, Kuiper, de  Jong , Franssen et al. (2009) har studerat 

vilka övervägande patienter tar vid val av att starta eller avstå från dialysbehandling. 

Resultatet visade att de vanligaste motiven för att avstå dialysbehandling var förlorad 

självständighet, åldersrelaterad minskad vitalitet, långa avstånd till dialyskliniken och 
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motstånd att tala om framtiden. De menar att mer forskning behövs för att undersöka 

effekterna på livskvaliteten beroende av patienternas beslut att starta eller avstå från 

dialys. Burns och Carson (2007) menar att konservativ behandling är ett bra alternativ 

för många äldre patienter och bör erbjudas rutinmässigt vid sidan om behandling med 

dialys. Brown (2007) skriver i en rapport från England att patienter med njursvikt i 

slutstadiet blir allt äldre och är ofta multisjuka. Livskvaliteten är dålig och det 

njurmedicinska vårdteamet blir mera involverade i symtomkontroll, framtida 

vårdplanering och val av vård vid livets slutskede. Det palliativa teamet har blivit 

alltmer involverat i vården av patienter som inte har diagnosen cancer, till exempel 

patienter med njursvikt. Moss, Holley, Davison, Dart, Germain et al. (2004) anser att 

palliativ vård av njursjuka patienter består av smärt- och symtombehandling, framtida 

vårdplanering, psykiskt och andligt stöd till patienten och familjen, samt etiska frågor 

kring beslutsfattande om dialys. De beskriver att framtida vårdplanering (ACP, advance 

[Sic!] care planning) är ett samtal mellan patienten, hennes familj och vårdgivare om 

lämplig framtida sjukvård där även patienten kan utse en person som kan föra hennes 

talan när hon, på grund av sitt sjukdomstillstånd, inte längre kan fatta sina egna beslut. 

 

 

Att drabbas av kronisk njursvikt 

När en patient med njursvikt befinner sig i det uremiska skedet är trötthet och 

initiativlöshet vanligt (Nyberg & Jönsson, 2004), men det är en individuell upplevelse 

där det för den äldre patienten kan kännas naturligt att sänka kraven på livet och vila 

mer än tidigare. Den yngre patienten kan tvingas sänka tempot och dra ner på det 

sociala livet för att orka med arbetet. Lusten för fritidsintressen som till exempel resor, 

motion och umgänge med släkt och vänner kan försvinna. Detta kan få patienten att 

känna sig isolerad. Umgänge med andra är ofta förknippat med god mat och 

aptitlösheten kan då göra att dessa sociala situationer undviks. Svårare njursvikt kan 

orsaka infertilitet och impotens, vilket drabbar båda i ett förhållande. Den som drabbas 

av kronisk njursvikt får lätt skuldkänslor eftersom sjukdomen även påverkar familjen 

och det är ofta den närmaste som upptäcker förändringar hos den sjuke. Det är ofta de 

som beskriver detta för sjukvårdspersonalen och det är inte sällan som patienten själv 

förringar eller förnekar sina symtom. Det är därför angeläget att skapa möten som ger 

alla möjlighet att berätta hur vardagen fungerar runt den sjuke. Att få diagnosen kronisk 

njursvikt och vetskapen om att i framtiden behöva dialys är för patienten en 

omskakande förändring i livet (Nyberg & Jönsson, 2004). Enligt Währborg (2009) är 

det olika copingstrategier som avgör hur personen klarar av en påfrestande situation 

som till exempel att drabbas av kronisk sjukdom. Han beskriver begreppet coping som 

bemästring, hur en person behåller sin självbild och känslomässiga balans vid yttre 

påfrestningar och det speglar hela den strategi som en person utvecklar för att hantera en 

svår livssituation. Begreppet coping har fått en framskjutande position inom 

stressforskningen och studier har genomförts för att undersöka olika copingstrategiers 

betydelse för bland annat livskvalitet.   

 

 

Begreppet livskvalitet 

För patienten förknippas ohälsa med känslor av obehag (Bowling, 2005), till exempel 

smärta och upplevelse av förändringar i normala funktioner. I dagens sjukvård är det 
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betydelsefullt att ta hänsyn till både medicinska faktorer och patientens upplevelser. Det 

är viktigt att fokusera på vad patienten känner istället för på vad personalen tror att 

patienten känner och mätning av hälsorelaterad livskvalitet har blivit allt vanligare vid 

utvärdering av resultat av vård och omsorg.  Berglund och Feldman (2004) skriver att 

det inte finns någon allmängiltig definition på begreppet livskvalitet och att det kan ha 

många olika innebörder. För beskrivning av hur hälsostatus, till exempel sjukdom eller 

funktionsnedsättning påverkar livskvaliteten, används ofta begreppet hälsorelaterad 

livskvalitet. 

WHO,s (1997, s. 1) definition på livskvalitet är:  

 

Individuals‟ perception of their position in life in the context of the 

culture and value systems in which they live and in relation to their 

goals, expectations, standards and concerns. It is a broad ranging 

concept affected in a complex way by the person‟s physical health, 

psychological state, level of independence, social relationships, personal 

beliefs and their relationship to salient features of their environment. 

 

Haas (1999, s. 738) har genomfört en multidisciplinär begreppsanalys av livskvalitet 

och har följande definition (quality of life = QOL):  

 

QOL is a multidimensional evaluation of an individual‟s current 

circumstances in the context of the culture in which they live and the 

values they hold. QOL is primarily a subjective sense of well-being 

encompassing physical, psychological, social, and spiritual dimensions. 

In some circumstance, objective indicators may supplement or, in the 

case of individuals unable to subjectively perceive, serve as a proxy 

assessment of QOL. 

 

Bowling (2005) hävdar att även om människor kan ha olika uppfattningar om vad i livet 

som ger livskvalitet så finns empirisk evidens för att de flesta har ett antal gemensamma 

värderingar om vad som är viktigt i livet och ger livskvalitet, även om prioriteringar kan 

variera på grund av socio-demografiska orsaker.  Fagerlind, Ring, Brϋlde och Feltelius 

(2010) har undersökt hur patienter med reumatoid artrit uppfattar begreppet livskvalitet 

och kommit fram till fem kategorier: ”Att vara frisk/fri från sjukdom, fungera normalt, 

ha en positiv syn på livet, ha ett bra socialt nätverk och ha bra levnadsvillkor”(Fagerlind 

et al. 2010, s. 108). Att vara frisk innefattar att vara obunden, fri från smärta och trötthet 

samt vara psykiskt och fysiskt frisk. Att fungera normalt innefattar att hantera det 

dagliga livet, bibehålla rörlighet, kunna arbeta, ha en hobby, kunna motionsträna och 

deltaga i kulturella sammanhang. Faresjö och Åkerlind (2005) påstår att hälsan är en del 

av människors livskvalitet och att en person kan ha god livskvalitet trots att personen 

har dålig hälsa. Personer med kroniska sjukdomar anpassar ofta sina mål i livet efter sitt 

tillstånd. Många faktorer kan vara positiva och bidra till den goda livskvaliteten, men en 

alltför dålig hälsa kan innebära ett alltför stort lidande vilket innebär minskad 

livskvalitet. Faktorer kan även göra att personer med god hälsa upplever dålig 

livskvalitet. Enligt Brϋlde och Tengland (2003) är det i första hand hur en person mår 

och om hon har det liv hon själv vill ha, som avgör personens livskvalitet. De menar 

också att hälsa och livskvalitet är två olika saker. En person kan uppleva en god 

livskvalitet trots dålig hälsa och trots god hälsa kan personen uppleva en låg livskvalitet. 

De båda begreppen överlappar varandra och har båda att göra med välbefinnande. Ett 
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förbättrat hälsotillstånd tenderar att ge en förbättrad livskvalitet och en känsla av 

välbefinnande och tillfredsställelse kan påverka en persons hälsotillstånd positivt. 

Andersson och Kenne Sarenmalm (2009) beskriver att det finns flera faktorer som kan 

påverka äldre personers livskvalitet både negativt och positivt och att det är viktigt att ta 

hänsyn till dessa faktorer för att kunna främja livskvaliteten. Socialt nätverk, socialt 

stöd och att ha en stark känsla av sammanhang är exempel på några faktorer som visat 

sig påverka livskvaliteten positivt.  

 

 

Mätning av livskvalitet  

För att undersöka människors livskvalitet (Bowling, 2005) är det väsentligt att använda 

självrapporterande instrument som intervju eller enkät på grund av behovet av att få 

patientens subjektiva uppfattningar. Enkät som instrument är snabb att administrera och 

kräver mindre tolkning av undersökaren. Det har utvecklats flera instrument för mätning 

av livskvalitet. De kan vara sjukdomsspecifikt utformade eller icke sjukdomsspecifikt 

utformade. Det mest använda instrumentet i världen för att mäta hälsostatus är The 

Short Form-36 Questionaire (SF-36). Det finns teoretiska åtskillnader i mätningar av 

hälsostatus och hälsorelaterad livskvalitet. Oavsett dessa skillnader använder många 

forskare mätningar av hälsostatus för att mäta hälsorelaterad livskvalitet eller 

livskvalitet. Bowling (2003, citerad av Bowling, 2005) beskriver att hälsa värderas högt 

av människor och det är god hälsa som ger livskvalitet. Bowling (2005) beskriver att 

SF-36 mäter åtta dimensioner: fysisk funktion (Physical functioning, PF), social 

funktion (Social functioning, SF), rollbegränsningar på grund av fysiska problem (Role-

physical, RP), rollbegränsningar på grund av emotionella problem (Role-emotional, 

RE), mental hälsa (Mental health, MH), energi/vitalitet (Vitality, VT), smärta (Bodily 

pain, BP) och uppfattning om allmäntillstånd (General health GH). Resultat från SF-36 

kan summeras i två undergrupper Physical Composite Summary (PCS) och Mental 

Composite Summary (MCS).  The kidney disease quality of life (KDQOL-36) är en 

annan enkät som utvecklats för att specifikt mäta hälsorelaterad livskvalitet hos 

njursjuka (Schatell & Witten, 2008).  KDQOL består av 36 frågor och mäter fem 

dimensioner, PCS, MCS, bördan av njursjukdom, symtom och problem, och effekter av 

njursjukdom i det dagliga livet.  

 

 

Livskvalitet vid kronisk njursvikt 

Äldre patienter med njursvikt i slutstadiet som behandlades med konservativ 

behandling, visade sig ha dålig livskvalitet vid undersökningar gjorda med SF-36  (De 

Biase, Tobaldini, Boaretti, Abaterusso & Pertica, 2008). De dimensioner som främst var 

påverkade var fysisk funktion och rollbegränsningar orsakade av fysiska och 

emotionella problem. Trötthet var ett mycket vanligt symtom hos patienter med 

njursvikt i slutstadiet (O'Sullivan & McCarthy, 2009), men mycket litet har forskats 

kring detta på patienter med denna diagnos. Trötthet kan få stora konsekvenser för 

patienten och obehandlad leder den till kraftigt minskad livskvalitet, med minskad 

fysisk och mental energi, social isolering och depression, så O'Sullivan och McCarthy 

menar att ihållande trötthet påverkar patientens livskvalitet negativt. Abdel-Kader, 

Unruh och Weisbord (2009) hävdar att det finns ringa tvivel om att patienter som är 

beroende av dialysbehandling upplever ett försämrat fysiskt och psykiskt välbefinnande. 
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Betydligt mindre kunskap finns om detta område hos patienter med framskridande 

kronisk njursjukdom och som ännu inte startat i dialysbehandling. Förståelse för hur 

symtomens svårighetsgrad påverkar patientens livskvalitet är väsentlig av två orsaker. 

Den ena är att förståelsen underlättar implementering av symtomlindrande behandling 

och att detta i sin tur påverkar livskvaliteten i positiv riktning. Den andra orsaken är att 

vårdpersonal bör ha kännedom om att patienternas symtombörda påverkar livskvaliteten 

negativt, även för patienter som ännu inte är beroende av dialysbehandling, för att 

kunna bistå med adekvata omvårdnadsåtgärder.   

 

 

Omvårdnad vid kronisk njursvikt  

Sjuksköterskan ingår i ett team med läkare, sjuksköterskor, kurator, dietist och 

sjukgymnast som alla arbetar för samma mål, efter riktlinjer för omhändertagande av 

patienter med njursvikt.  För den långsiktiga planeringen ansvarar både sjuksköterskan 

och läkaren (Magnusson, Forsell & Holm, 2006; Nyberg & Jönsson, 2004). Kroniskt 

njursjuka patienter har oftast kontakt med sjukvården under en lång tid och 

sjuksköterskan möter patienten både vid polikliniska besök på mottagning samt när 

patienten är inlagd på vårdavdelning. Sjuksköterskans pedagogiska roll utgör en stor del 

av omvårdnaden och har betydelse för hur patienten kommer att hantera sin situation 

och behandling. En väsentlig uppgift för sjuksköterskan är att ge information, stöd och 

undervisning till patienten och hennes närstående, en process som pågår kontinuerligt. 

Patienten skall känna sig trygg och delaktig och det är av betydelse att sjuksköterskan 

har goda kunskaper om patientens situation och upplevelser för att kunna stärka henne i 

sin förmåga och vilja till egenvård (Magnusson et al., 2006; Nyberg & Jönsson, 2004). 

Flera studier tyder på att om patienten har god kunskap om sin sjukdom och dess 

behandling, samt bra egenvårdsförmåga leder det till en förbättrad livskvalitet så som 

minskad stress och oro, ökat välbefinnande och förbättrad hälsa. De övergipande målen 

som sjuksköterskan har för omvårdnaden vid de olika symtomen/omvårdnadsproblemen 

som patienten kan uppleva, är att patienten i möjligaste mån ska kunna leva ett normalt 

liv efter sina egna förutsättningar och vilja, samt bevara livskvalitet och hälsa. Patienter 

upplever ofta trötthet och orkeslöshet. Det är då betydelsefullt att de får samtalsstöd och 

information om orsaken till tröttheten och vikten av balansen mellan aktivitet och vila 

samt uppmuntran till regelbunden fysisk aktivitet. Symtomet klåda är svårt att helt 

avhjälpa, omvårdnadsmålet är då att lindra.  Omvårdnadsmålet för patientens 

nutritionsstatus är att motverka viktminskning och förlust av muskelmassa samt 

tillgodose patentens näringsintag. Genom att kontinuerligt följa upp patientens 

nutritionsstatus kan sjuksköterskan förbygga malnutrition. Många patienter upplever att 

livet med kronisk njursvikt påverkar deras vardag och livsmönster negativt, det är inte 

ovanligt att de känner ångest, oro och nedstämdhet.  Omvårdnadsmålet är då att ge 

patienten stöd och verktyg för att klara av vardagen genom att minska ångest och oro 

(Magnusson et al. 2006).  

Antal patienter med kronisk njursvikt blir fler, de är äldre, lever längre och är ofta 

multisjuka. Med svårare njursvikt följer flera olika symtom och detta kan leda till en 

förändrad livssituation för patienten. Det finns mycket forskning kring dialyspatienters 

livskvalitet, men det finns mindre kunskap om fysiskt och psykiskt välbefinnandet hos 

patienter med kronisk njursvikt som inte startat i dialys. Sjuksköterskan har en 

betydelsefull roll i vården av dessa patienter och för att kunna ge en god omvårdnad 
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som främjar livskvaliteten behövs mer kunskap om olika faktorers påverkan på dessa 

patienters livskvalitet. 

 

 

Syfte 

Syftet var att belysa olika faktorers påverkan på livskvaliteten hos patienter med kronisk 

njursvikt som inte startat i dialys. 

 

 

Metod 

Studien har genomförts som en litteraturstudie med en induktiv ansats för att få en 

översikt av den forskning som fanns om det valda ämnet. Riktlinjer från Carlsson och 

Eiman (2003), Friberg (2006) och  Riktlinjer för skriftliga uppgifter och vetenskapliga 

arbeten, Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan i Halmstad (2010), följdes vid 

genomförandet av studien. 

 

 

Datainsamling 

Artiklar till litteraturstudien söktes 17, 18 och 25/2, 1/3 samt 15/4 2010 i databaserna 

Cinahl, PubMed och Psycinfo. Relevanta sökord som rörde syftet valdes ut, se tabell 1 

Sökhistorik, bilaga I . Sökord för sjukdomsbegreppet var kidney failure chronic, chronic 

kidney disease, uremia, renal insufficience chronic, kidney disease och chronic disease. 

Boolesk söklogik (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006) användes med operatorn OR 

mellan dessa sökord. Mellan sjukdomsbegreppen och övriga sökord användes operatorn 

AND. Sökord för livskvaliet var quality of life. I Cinahl gjordes ämnesordssökningar 

där sökorden kidney failure chronic, uremia, quality of life, palliative care och coping 

var “Exact subject heading” (MH) och dessa kombinerades med fritextsökorden chronic 

kidney disease, conservative treatment och conservative management. En bredare 

sökning gjordes genom att kombinera med sökordet chronic disease (MH). Flera 

återkommande artiklar hittades. I PubMed gjordes sökningar via Mesh 

ämnesordssökning där kidney failure chronic, uremia, renal insufficiency, quality of life, 

palliative care och patient care kombinerades med fritextsökorden chronic, kidney 

disease, conservative treatment och conservative management. Vid två sökningar 

kombinerades sökorden med NOT hemodialysis och NOT transpl*, på grund av många 

träffar där flera artiklar handlade om dialysbehandlade eller transplanterade patienter. 

Flera återkommande artiklar hittades. I Psycinfo kombinerades fritextsökorden kidney 

failure chronic, uremia, chronic kidney disease, quality of life och coping och en 

återkommande artikel hittades. Flera sökningar som gjordes i de olika databaserna 

resulterade inte i några intressanta artiklar, varför dessa inte presenteras i sökhistoriken. 

Sökningarna som gjordes för att få fram resultatartiklarna redovisas i tabell 1, 

Sökhistorik bilaga I. Inklusionskriterier i de tre databaserna var att artiklarna skulle 

handla om livskvalitet och patienter med kronisk njursvikt. De skulle vara granskade 

vetenskapliga studier, ha ett abstrakt, vara skrivna på engelska och vara publicerade de 

senaste tio åren. Vid en sökning begränsades tiden till fem år på grund av alltför många 

träffar. Exklusionskriterier var artiklar som handlade om patienter som behandlades 

med dialys eller var njurtransplanterade samt review-artiklar. Vid genomgång av de 
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träfflistor som erhölls vid sökningar i de olika databaserna, lästes de abstrakt igenom 

där artiklarnas titlar var relevanta till studiens syfte. I första urvalet valdes 48 abstrakt 

ut. Av de artiklar som gick att få fram i fulltext, skrevs dessa ut och lästes igenom ytligt 

och övriga abstrakt lästes igenom ytterligare. Därefter valdes 27 artiklar bort då de 

svarade sämre mot syftet. Artiklarna granskades med hjälp av bedömningsmallar 

(Carlsson och Eiman, 2003) enskilt av gruppmedlemmarna, för att sedan sammanställas.  

En mall användes för kvantitativa studier och en annan för kvalitativa studier. 

Graderingen var I-III där I motsvarade hög vetenskaplig kvalitet och grad III var sämre 

kvalitet. Av de tjugoen granskade artiklarna bedömdes tolv till grad I och nio till grad II. 

Ingen artikel bedömdes till grad III. I urval två återstod 16 artiklar, övriga utgick då de 

svarade sämre mot syftet eller användes som referenser i uppsatsens bakgrund. Av de 

vetenskapliga artiklar som användes var 13 kvantitativa och tre var kvalitativa.  Fyra av 

artiklarna var från USA, två från USA och Kanada, två från Hong Kong, två från 

Australien, en från vardera Kanada, Israel, Turkiet, Sverige, Storbritannien och 

Frankrike (Se tabell 2 Artikelöversikt, bilaga II). 

 

 

Databearbetning 

De 16 kvarvarande artiklarna i urval två sammanställdes i en artikelöversikt enligt 

Riktlinjer för skriftliga uppgifter och vetenskapliga arbeten, Sektionen för hälsa och 

samhälle Högskolan i Halmstad (2010). Artiklarna lästes igenom enskilt flera gånger 

och faktorer som påverkade patienters livskvaliteter identifierades. Gruppmedlemmarna 

jämförde därefter de faktorer som var och en hittade i artiklarnas resultat och 

sammanställde dem i grupper. Resultatet utmynnade i fem kategorier som belyste olika 

faktorers påverkan på livskvaliteten hos patienter med kronisk njursvikt som inte startat 

i dialys. Dessa kategorier var livskvalitet relaterat till sjukdom, livskvalitet relaterat till 

upplevelser av symtom, livskvalitet relaterat till socio-demografiska faktorer, 

livskvalitet relaterat till faktorer som patienten kunde påverka, samt livskvalitet relaterat 

till planerad vård och omvårdnad. 

 

 

Resultat 

I första kategorin, livskvalitet relaterat till sjukdom, framkom faktorer som Hb-nivå, 

nutrition, sjukdomens svårighetsgrad och komorbiditet. I andra kategorin, livskvalitet 

relaterat till upplevelser av symtom, framkom faktorer som patienternas upplevelser av 

antal och svårighetsgrad av symtom. Den tredje kategorin var livskvalitet relaterat till 

socio-demografiska faktorer där ålder, kön, civilstånd, utbildning och arbetsstatus 

visade sig kunna ha betydelse för patienternas livskvalitet och till kategorin livskvalitet 

relaterat till faktorer som patienten kunde påverka, hörde copingstrategier och egenvård. 

Den femte kategorin var livskvalitet relaterat till planerad vård och omvårdnad där det 

visade sig att framtida vårdplanering och specialistsköterskemottagning var faktorer 

som påverkade patienternas livskvalitet. 

I litteraturstudiens kvantitativa studier har författarna inhämtat medicinska och 

biokemiska data, samt använt olika instrument så som SF-36 (Bowling, 2005) och 

KDQOL-36 (Schatell & Witten, 2008) för att mäta patienters skattade upplevelser av 

sin livskvalitet. Med hjälp av dessa instrument har olika faktorers påverkan på olika 

dimensioner i patienters livskvalitet studerats. För att undersöka nutritionsstatus har 
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mätinstrumentet PG-SGA (Patient-Generated Subjective Global Assessment) använts. 

Parfreys enkät är ett instrument utvecklat för njurpatienter, där patienter rapporterat om 

15 vanliga symtom samt upplevd svårighetsgrad av symtomen. För att undersöka 

närvaro och svårighetsgrad av depression har intervjuinstrumentet SCID-CV 

(Structured Clinical Interview for DSM- Clinical Version, DSM-IV = Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders) samt enkäterna BDI (Beck Depression 

Inventory) och CDI (Cognitive Depression Index) använts. Ovanstående instrument, 

förutom SF-36 och KDQOL-36, beskrivs i tabell 2 Artikelöversikt, bilaga II.    

 

 

Livskvalitet relaterat till sjukdom 

Hb-nivå  

Undersökning av associationen mellan Hb-nivå och hälsorelaterad livskvalitet hos 

patienter med CKD, som inte startat i dialys, visade en signifikant ökning av 

hälsorelaterad livskvalitet i flera dimensioner, när Hb-nivån ökade från 9,1 g/dl till 12,6 

g/dl (Alexander, Kewalramani, Agodoa & Globe, 2007). Hos patienter med CKD 3-5 

som inte startat i dialys där sambandet mellan graden av anemi och hälsorelaterad 

livskvalitet undersöktes, visades en signifikant association mellan fysiska dimensioner 

och högre Hb-nivåer (Finkelstein, Story, Firanek, Mendelssohn & Barre, 2009). 

Perlman, Finkelstein, Liu, Roys, Kiser et al. (2005) beskrev en signifikant positiv 

association mellan Hb-nivå och alla SF-36-dimensionerna utom smärta hos en grupp 

patienter i CKD 3-5 före start av dialys. I en annan grupp av patienter i CKD 3-5 

undersökte forskare faktorer som påverkade livskvaliteten och fann att anemi var en 

faktor som signifikant påverkade rollbegränsningar orsakade av fysiska problem 

(Mujais et al., 2009). Gorodetskaya et al. (2005) beskrev att hos en grupp av patienter i 

CKD 4-5 tenderade PCS-poängen att vara högre hos de patienter med högre Hb-nivå 

och Drüeke, Locatelli, Clyne, Eckardt, Macdougall et al. (2006) visade att flera 

dimensioner i SF-36 var signifikant bättre när EPO insatts och Hb-nivån steg till 13-15 

g/dl. När Hb-nivån steg från 9,1 g/dl till 12,6 g/dl visade skattningar i instrumentet 

KDQOL förbättringar gällande symtom beroende på njursjukdomen så som 

muskelkramper, klåda, aptitlöshet samt effekter av njursjukdom som dietrestriktioner, 

möjlighet att arbeta samt känsla av beroende av sjukvård. Även förbättringar i sömn och 

totalhälsa sågs (Alexander et al., 2007). Finkelstein et al. (2009) fann att patienters 

skattningar i instrumentet KDQOL visade att symtom beroende på njursjukdom, 

effekter av njursjukdom och bördan av njursjukdom, var associerat med Hb-nivå och 

problemen minskad när Hb-nivån ökade. Se Tabell 3. 

 

Tabell 3. Hb-nivåns påverkan på livskvaliteten  

 
Studie PF SF RP RE MH VT BP GH PCS MCS 

Alexander et al., 

2007 

+ + +  + +  +   

 Finkelstein et al., 

2009 

+  +   + + + +  

Perlman et al., 2005 + + + + + +  + + + 

Mujais et al., 2009   +        

Gorodetskaya et al., 

2005 

        +  

Drüeke et al., 2006 + + +  + +  +   
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Nutrition  

Campbell, Ash och Bauer (2008) beskrev att en majoritet av livskvalitetsdimensionerna 

visade ett högre medelbetyg hos välnutrierade patienter jämfört med malnutrierade 

patienter. Nutritionstatus mättes med PG-SGA och resultatet jämfördes med resultatet 

från KDQOL. Symtom av njursjukdom, fysisk funktion, social funktion och 

rollbegränsningar orsakade av känslomässiga problem, var dimensioner som de 

välnutrierade patienterna skattade högre än patienter som var malnutrierade. Dessa 

förbättringar var statistiskt signifikanta. Perlman et al. (2005) visade att patienter med 

högre BMI (body mass index, överviktiga) hade lägre poäng i PCS, fysisk funktion, 

rollbegränsningar orsakade av fysiska problem, smärta och vitalitet, jämfört med 

patienter med normal vikt. I en undersökning av 30 pre-dialyspatienter visade Frank, 

Auslander och Weissgarten (2003) att patienternas albuminnivåer var positivt 

korrelerade med både fysiska och mentala komponenter när patienter skattade sin 

livskvalitet med SF-36. Mujais et al. (2009) fann i en undersökning av faktorer som 

påverkade livskvaliteten hos patienter med CKD 3-5, som inte hade dialys, att fysisk 

funktion, rollbegränsningar orsakade av fysiska problem, allmänt hälsotillstånd, 

energi/trötthet och PCS påverkades negativt hos de patienter som hade lågt albumin. 

Även MCS påverkades negativt av lågt albumin i dimensionerna emotionellt 

välbefinnande, rollbegränsningar orsakade av emotionella problem, energi/trötthet och 

social funktion. I en annan grupp patienter med CKD 4-5 upptäckte forskare att PCS 

tenderade att få högre poäng hos de patienter som hade högre albuminnivåer 

(Gorodetskaya et al., 2005). Se tabell 4.  

 

Tabell 4. Nutritionens påverkan på livskvaliteten 

 
Studie PF SF RP RE MH VT BP GH PCS MCS 

Campbell et al., 2008 + +  +       

Perlman et al., 2005 -  -   - -  -  

Frank et al., 2003         + + 

Mujais et al., 2009 + + + + + +  + + + 

Gorodetskaya et al., 2005         +  

 

 

Sjukdomens svårighetsgrad och komorbiditet 

Ju mer avancerat stadium av CKD som patienter befann sig i desto lägre skattade de sin 

livskvalitet i SF-36 i dimensionerna fysisk funktion, rollbegränsningar orsakade av 

fysiska problem, smärta och allmänt hälsotillstånd (Mujais et al., 2009). Gorodetskaya 

et al. (2005) fann att PCS och bördan och effekten av njursjukdom mätt med KDQOL-

36, skattades sämre med stigande CKD-stadium. Frank et al. (2003) fann att om 

patienternas kroniska njursvikt var orsakad av diabetes eller var okänd, resulterade detta 

i en lägre skattad livskvalitet i de fysiska dimensionerna i SF-36, men ingen skillnad 

sågs i de mentala dimensionerna. En signifikant negativ korrelation sågs också mellan 

antal av komorbida tillstånd och de fysiska dimensionerna. En annan studie visade att 

patienter som, förutom sin kroniska njursvikt även hade kronisk hjärtsvikt, hade sämre 

livskvalitet och skattade fysisk funktion, allmänt hälsotillstånd, mental hälsa, 

rollbegränsningar på grund av emotionella problem, social funktion och MCS lägre 

jämfört med de patienter som inte hade kronisk hjärtsvikt (Perlman et al., 2005). 

Kalender at al. (2007) undersökte effekten av depression på livskvaliteten hos patienter 
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med kronisk njursjukdom med konservativ behandling och kom fram till att patienter 

med depression hade lägre medelpoäng i alla SF-36 dimensioner. Se tabell 5. 

 

Tabell 5. Sjukdomens svårighetsgrad och komorbiditetens påverkan på 

livskvaliteten 

 
Studie PF SF RP RE MH VT BP GH PCS MCS 

Mujais et al., 

2009 

-  -    - -   

Gorodetskaya 

et al., 2005 

        -  

Frank et al., 

2003 

-  -    - -   

Frank et al., 

2003 

-  -    - -   

Perlman et al., 

2005 

- -  - -   -  - 

Kalender at 

al., 2007 

- - - - - - - - - - 

 

 

Livskvalitet relaterat till upplevelse av symtom  

Patienters upplevelser av symtom och symtomens svårighetsgrad var faktorer som 

kunde påverka livskvaliteten. Frank et al. (2003) fann att det vanligast rapporterade 

symtomet var trötthet och andra vanliga symtom var törst, muskelsvaghet och kramp. 

Trötthet var det symtom som hade den högsta svårighetsgraden, andra svåra symtom var 

muskelsvaghet, törst, svaghet, yrsel och insomnia. Antal och svårighetsgrad av symtom 

hade en starkt negativ korrelation med både fysiska och mentala dimensioner i SF-36 . 

Ju fler och svårare symtom patienterna rapporterade desto lägre skattad livskvalitet sågs 

i alla dimensionerna. Det visade sig att svårighetsgrad av symtom var den viktigaste 

faktorn som påverkade både mentala och fysiska dimensioner. Kalender et al. (2007) 

beskrev att fysiska symtom som till exempel trötthet, energiförlust och begränsat socialt 

liv var viktiga faktorer som påverkade livskvaliteten negativt hos patienter med CKD 

och konservativ behandling. Saini et al. (2006) visade att energiförlust, andfåddhet, 

sömnsvårigheter, ödem, smärta, domningar/myrkrypningar i fötterna, aptitlöshet, 

smakförändringar, oro och irritabilitet var vanliga symtom som försämrade 

livskvaliteten. Det sågs ingen signifikant skillnad mellan patienter med kronisk 

njursvikt (GFR <16,5 ml/min) och patienter med avancerad icke behandlingsbar cancer. 

Yong et al. (2009) fann att de vanligaste och mest intensiva symtomen hos patienter 

med GFR <15 ml/min i palliativ vård utan dialys, var trötthet, frusenhet, klåda, 

sömnsvårigheter och svaghet i nedre kroppshalva. Antal symtom korrelerade negativt 

med alla patienters poäng i alla SF-36 dimensionerna.  

 

 

Livskvalitet relaterat till socio-demografiska faktorer 

En studie visade en negativ korrelation mellan ålder och alla fysiska dimensioner i SF-

36, men detta sågs inte i de mentala dimensionerna (Frank et al., 2003) och Mujais et al. 

(2009) visade att patienter som var äldre än 65år hade högre MCS samt skattade 

emotionellt välbefinnande och sömn högre, men hade lägre PCS och skattade fysisk 
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funktion och allmänt hälsotillstånd lägre. Frank et al. (2003) beskrev i ett resultat från 

en undersökning med SF-36, att kvinnor med kronisk njursvikt rapporterade lägre 

poäng än män i de fysiska dimensionerna och Mujais et al. (2009) kom i en studie fram 

till att kvinnorna skattade alla dimensionerna lägre än männen. Frank et al. (2003) fann 

att patienter som var gifta rapporterade högre livskvalitet än ogifta samt att personer 

med enbart grundskola eller arbetslösa rapporterade lägre livskvalitet. I en grupp av 

patienter med CKD 4-5 sågs en allmänt högre skattning i KDQOL-SF bland de patienter 

som var gifta samt bland de med högre utbildning (Gorodetskaya et al., 2005). Perlman 

et al. (2005) beskrev att patienter med högskoleutbildning hade högre poäng i SF36 

dimensionerna fysisk funktion, rollbegränsningar orsakade av fysiska problem, mental 

hälsa, social funktion och PCS. 

 

 

Livskvalitet relaterat till faktorer som patienten kan påverka 

Copingstrategier och egenvård var två faktorer som kunde påverka livskvaliteten. Vid 

undersökning av sambandet mellan hälsorelaterad livskvalitet och coping hos patienter 

med svåra kroniska sjukdomar, fann forskarna att vanliga copingstrategier var 

optimism, självständighet och konfrontativ strategi. Forskarna såg högre skattad 

livskvalitet hos de patienter som oftare använde optimistisk, självständig, konfrontativ 

och palliativ copingstil (Wallis et al., 2006). Mok, Lai och Zhang (2004) konstaterade 

att patienter med kronisk njursvikt använde olika copingstilar. Vilken stil patienterna 

använde berodde på deras egna resurser och möjligheter att få socialt stöd. De visade att 

stöd från familj och vänner bidrog till patienternas livsvilja och höll deras hopp levande. 

I coping-processen var patienten och familjen i nära samarbete med varandra, alla 

strävade efter att klara av att leva med en kronisk sjukdom. I denna situation blev 

familjen betydelsefull för patientens coping och författarna stödde detta med hänvisning 

till omvårdnadsteoretikern Hildegard Peplau, som påstod att mänskliga relationer var en 

avgörande faktor för livskvalitet (Mok et al., 2004, s. 209):  

 

Actually I found that my family is more important to me than my own 

health, I want them be happy, especially my two children. Once, I 

remember coming home from hospital, my husband took me aside and 

said „We will deal with this together. That meant a lot to me. 

 

Pagels (2004) beskrev att egenvård gav ökad livskvalitet. När en person, som drabbats 

av en kronisk sjukdom, engagerade sig i sin egenvård ledde detta till ett ökat 

välbefinnande och en ökad upplevelse av kontroll, frihetskänsla och delaktighet. 

Egenvården innebar att personen tog ansvar för sin behandling och kunde påverka sin 

situation vilket också kunde leda till bättre vårdresultat. Självständigheten gav ökad 

frihetskänsla och egenvårdsengagemanget gav kunskap som resulterade i en känsla av 

kontroll av den egna livssituationen, detta förbättrade livskvaliteten. 

 

 

Livskvalitet relaterat till planerad vård och omvårdnad  

Forskare beskrev att en viktig del i ACP var information som var fokuserad på den 

enskilda patienten och där informationen beskrev hur sjukdom och behandling skulle 

komma att påverka patientens dagliga liv. ACP var en väsentlig del i kvalitativ palliativ 
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vård som skulle kunna förbättra livet för patienter med njursvikt i slutstadiet (Davison, 

2006, s. 1025). 

 

You need more education so you can deal with your (own) situation. 

You‟ve got to start thinking about yourself and thinking about your 

family and, uh, there‟s a lot of general practitioners and specialist that 

tell you what to do but they don‟t give you guidance in how to do it. 

  

Hamilton och Hawley (2006) utvärderade hur en specialistsjuksköterskemottagning, 

som arbetade efter ett anemibehandlingsprogram, kunde påverka livskvaliteten hos 

patienter med anemi relaterad till kronisk njursjukdom. Efter tre månaders behandling i 

detta program upplevde patienterna de största förbättringarna i dimensionen 

rollbegränsningar orsakade av fysiska problem. Patienterna relaterade till förbättringar 

med arbete och andra dagliga aktiviteter. I den mentala dimensionen upplevde 

patienterna den största ökningen i vitalitet efter tre månader, de kände sig mindre trötta 

och utslitna och de kände att de hade mer energi. Från baseline till sex månader var 

social funktion den dimension med störst förbättring. Resultaten i de mentala och 

fysiska dimensionerna vid mätningar efter 12 månader var inte statistiskt signifikanta. 

Resultatet av studien visade att livskvaliteten var signifikant förbättrad för patienter som 

ingick i ett anemibehandlingsprogram och som behandlades av specialistsjuksköterskor.  

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Istället för att söka efter någon specifik faktor valdes en induktiv ansats för att få fram 

forskning kring syftet. Sökningen startade med att viktiga begrepp i syftet, som 

livskvalitet och kronisk njursvikt översattes till engelska och sökningar gjordes i 

databasernas ämnesordskataloger. Det visade sig att begreppet livskvalitet, quality of 

life, fanns som Mesh-term i PubMed och MH i Cinahl och detta underlättade sökningen. 

För begreppet kronisk njursvikt fanns flera olika Mesh-termer och MH. I Psycinfo 

användes dessa begrepp som fritext-sökord. Många träffar erhölls där flera abstrakt inte 

lästes då det i titeln framgick att de artiklarna enbart berörde dialyspatienter eller 

transplanterade. Sökningar i PubMed gjordes med sökoperatorn NOT hemodialysis eller 

transpl* för att minska antalet träffar (från 696 till 78), men andra sökningar gjordes 

med andra kombinationer av sökord där inte begränsningar gjordes med NOT 

hemodialysis eller transpl* då flera artiklar handlade om både dessa patientgrupper samt 

patienter med njursjukdom som inte startat i dialys. Vid genomläsning av titlar i de 

första sökningarna framkom begreppet coping, varför sökningar med detta begrepp som 

Mesh-term och MH gjordes. I denna sökning valdes ingen artikel ut från PubMed och 

redovisas därför inte i tabell 1 Sökhistorik bilaga I. I urval ett sågs flera artiklar som 

återsågs i både PubMed och Cinahl samt en artikel i Psycinfo. Detta kan ses som en 

styrka på att rätt sökord har använts. En lång tidsbegränsning valdes (år 2000-2010) i en 

första sökning och då framkom att flera intressanta artiklar var publicerade före år 2005, 

men i sista urvalet har 13 artiklar valts ut från tidsperioden 2005-2010 för att få fram 

aktuell forskning och detta kan ses som en styrka. Av de artiklar som valdes ut i urval 

två var 13 kvantitativa och tre kvalitativa. En majoritet av kvantitativa studier kan ses 

som en svaghet, men då syftet var att belysa faktorer som kunde påverka livskvalitet 
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kan en övervägande del av kvantitativa studier vara en styrka då det enligt Bowling 

(2005) är lämpligt att använda självrapporterade instrument som till exempel enkät för 

att få fram patienterna subjektiva uppfattningar av sin livskvalitet och då är denna 

kvantitativa metod lämplig. En kvalitativ metod med hjälp av intervju kan även vara 

värdefullt för att ge patienten möjlighet att med fria ord beskriva sin upplevda 

livskvalitet. Artiklar som använts kommer från olika delar av världen, vilket kan ses 

som en styrka då patienterna som deltog representerade olika kulturer med olika 

levnadsförhållanden. Av de artiklar som berörde Hb-nivån som en faktor som påverkade 

livskvaliteten, kom fem av sex artiklar från Nordamerika. Detta kan ses som en svaghet 

då urvalet till största delen representerade endast en världsdel. En författare deltog i tre 

av dessa fyra studier, men detta behöver inte ses som en svaghet då författaren inte hade 

möjlighet att påverka resultaten i de kvantitativa studierna. Enbart en studie togs med 

som handlade om egenvård och livskvalitet, vilket ses som en svaghet. Övriga artiklar 

som hittades kring detta ämne ansågs vara alltför gamla då de var från 90-talet. Vid 

bearbetningen av artiklarna läste, granskade och sammanfattade gruppmedlemmarna 

artiklarna enskilt, för att sedan sammanställa granskningen och sammanfattningen 

gemensamt i artikelöversikten och därefter komma fram till ett gemensamt resultat. 

Artiklarna hade olika syften och det framkom flera olika faktorer, men då syftet var att 

undersöka olika faktorers påverkan på patienternas livskvalitet, valdes att inte fokusera 

på enbart en faktor och söka artiklar kring denna faktor. Istället togs alla faktorer med 

som hittades för att få en bredare kunskap, vilket ses som en styrka. Detta resulterade i 

att enbart någon enstaka artikel hittads om en viss faktor som var intressant men det var 

då inte möjligt att göra några jämförelser och detta ses som en svaghet. 

 

 

Resultatdiskussion 

Vid bedömning av resultatartiklarnas tillförlitlighet och vetenskapliga grad, har 

Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmallar för kvalitativa och kvantitativa artiklar 

använts. Mallarna var uppdelade i studiers olika indelningar, de bedömdes och 

sammanställdes till en tregradig skala där grad I var hög kvalitet och grad III var sämre 

kvalitet. Av de 16 utvalda resultatartiklarna bedömdes 12 vara av graden I och fyra av 

graden II. En av artiklarna graderades till grad I, trots ett bortfall på 52 %, då resterande 

deltagarantal ändå uppgick till 1186, men den borde graderats till grad II på grund av 

det stora bortfallet. Två pilotstudier togs med, en av dem graderades först till grad II, 

men uppgraderades vid närmare granskning till grad I då den bedömdes ha en hög 

vetenskaplig kvalitet eftersom det inte var något bortfall, lämpligt metodval, tydligt 

resultat med besvarad frågeställning och egenkritik samt felkällor diskuterades. Den 

andra pilotstudien graderades till grad II. De tre artiklarna med kvalitativ ansats hade ett 

väl strukturerat resultat, stärkt med citat. Alla 13 artiklar med kvantitativ ansats 

redovisade resultaten med både text och flera tabeller. Sex av dessa redovisade även 

resultatet med flera figurer. Alla kvantitativa artiklar hade väl beskrivna statistiska 

analyser. I vissa studier användes flera olika mätinstrument men resultatet från alla 

dessa redovisades inte då det inte ansågs vara relevant för syftet. I tre av de 16 

resultatartiklarna kunde inga etiska ställningstaganden eller godkännande från etiska 

kommittéer utläsas.  I de kvalitativa artiklarna var deltagarantalet fem, 11 och 24. I 

studien med fem deltagare (Pagels, 2004) var endast två patienter kroniskt njursjuka 

utan dialysbehandling och detta ansågs som ett för lågt antal, men studiens resultat är 

överförbart på denna patientgrupp. Ett antal av 11 och 24 patienter ansågs däremot fullt 
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tillräckligt, men de tre kvalitativa artiklarna undersökte inte samma fenomen, vilket sågs 

som en svaghet i resultatet. Deltagarantalet i de kvantitativa studierna varierade mellan 

53 och 1186 deltagare, pilotstudierna hade 22 respektive 49 deltagare. Dessa studiers 

deltagarantal bedömdes som tillräckligt. 

      

Flera studier (Alexander et al., 2007; Drüeke et al., 2006; Finkelstein et al., 2008; 

Gorodetskaya et al., 2005; Mujais et al., 2009; Perlman et al., 2005) visade att 

livskvaliteten ökade om anemi relaterat till njursjukdom behandlades. Framför allt de 

fysiska dimensionerna visade en påtaglig förbättring.  Drüeke et al. (2006) konstaterade 

denna förbättring vid en Hb-nivå på 13-15g/dl i jämförelse med patienter med Hb-nivå 

på 10,5-11,5g/dl, medan Finkelstein et al. (2008) såg den största ökning i livskvalitet 

när Hb hade stigit upp till 12g/dl.  Deltagarantalet varierade från 81 till 1186 deltagare i 

de sex studierna.  Fem av studierna kom från Nordamerika och en från Frankrike. De 

flesta studierna kom från endast en del av världen, vilket kan ses som en nackdel, men 

studierna hade många deltagare och en forskare förekom i tre av studierna och detta 

kunde tyda på en stor kunnighet, vilket ses som en styrka.  I en av studierna (Alexander 

at al., 2007) redovisades ett stort bortfall i kontrollgruppen, 16 av 19 patienter, där 10 av 

dessa valde att behandla sin anemi med EPO i stället för konservativ behandling utan 

EPO. Jämförelse av livskvalitet mellan kontrollgruppen och behandlingsgruppen var då 

inte längre möjligt att göra och detta ses som etiskt korrekt. Att behandla anemi ökade 

livskvaliteten (Perlman et al., 2005), men forskare i denna studie menade att även om 

anemibehandling med EPO var en väl beprövad behandlingsform så användes den ändå 

inte tillräckligt i klinisk praktik för att öka livskvaliteten. Studien kom från 

Nordamerika där sjukvårdssystemet fungerar annorlunda än i Europa. EPO är ett 

mycket dyrt läkemedel vilket kan förklara författarnas påstående. Artikeln var från 2005 

och stor utveckling kan ha skett sedan dess. En studie (Hamilton & Hawley, 2006) som 

utvärderade effekten på livskvaliteten hos patienter som behandlades i ett 

anemibehandlingsprogram på en specialistsjuksköterskemottagning visade på 

förbättringar i de fysiska dimensionerna och forskarna hävdade att ett 

behandlingsprogram lett av sjuksköterskor kunde ge en positiv effekt på patienternas 

livskvalitet. I denna studie saknades kontrollgrupp, vilket anses vara en svaghet, men 

flera studier visade att anemibehandling leder till bättre livskvalitet och en 

sjuksköterskemottagning skulle kunna vara mer kostnadseffektiv än en läkarmottagning.   

 

Nutritionsstatus var en faktor som kunde påverka livskvaliteten. Campbell et al. (2008) 

hävdade att välnutrierade patienter hade bättre fysisk funktion än de malnutrierade 

patienterna och patienterna som var malnutrierade hade en minskad kapacitet att klara 

av det dagliga livets fysiska krav. Även mental hälsa och social funktion påverkades 

negativt vid malnutrition. Författarna hävdade att individuell nutritionsrådgivning 

förbättrade  nutritionsstatus och detta ledde i sin tur till bättre livskvalitet vilket stärkte 

patienternas copingförmåga och de kände sig mera positiva och hoppfulla  i sitt liv med 

en kronisk sjukdom. Detta visar på nödvändigheten av att njursjuka patienter skall 

skötas av ett specialistkompetent team där även dietist ingår (Magnusson et al., 2006; 

Nyberg & Jönsson, 2004; Svensk Njurmedicinsk Förening, 2007). Perlman et al. (2005) 

beskrev att överviktiga patienter tenderade att ha lägre livskvalitet i de fysiska 

dimensionerna. Det framgick i studien att medel-BMI var 29. Deltagarantalet var 222 

patienter i USA och då kunde stora variationer i patienternas BMI förekomma, vilket 

gör att det kan vara svårt att dra några slutsatser kring detta. Flera dimensioner i 

livskvaliteten, både fysiska och mentala tycktes påverkas negativt av lågt albumin 
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(Frank et al., 2003; Gorodetskaya et al., 2005; Mujais et al., 2009). Dessa resultat visar 

att det är angeläget att kontrollera albuminvärden och undersöka orsaken till låga 

värden. Det kan finnas medicinska orsaker, men sjuksköterskan kan ha en betydelsefull 

uppgift i att fråga patient och närstående om det förekommer några problem med 

aptiten, eftersom matleda är ett vanligt symtom vid svårare kronisk njursvikt som kan 

leda till låga albuminnivåer.  

 

Brown (2007) menar att patienter med kronisk njursvikt blir allt äldre och är ofta 

multisjuka. Sjuksköterskans uppgift är bland annat att  ge information, stöd och verktyg 

till patienterna för att de på ett bättre sätt skall klara av sin vardag (Magnusson et al., 

2006; Nyberg & Jönsson, 2004). Därför är det väsentligt att sjuksköterskan även har 

vetskap om patienternas olika sjukdomar utöver njursjukdomen, då en studie visade att 

antal komorbida tillstånd är negativt korrelerat med fysiska dimensioner i livskvaliteten 

(Frank et al., 2003). Även patienter vars njursjukdom orsakats av diabetes eller om de 

även var drabbade av hjärtsvikt, hade lägre livskvalitet (Frank et al., 2003; Perlman et 

al., 2005). Depression var ett annat tillstånd som visade sig försämra livskvaliteten och 

Kalender at al. (2007) hävdade att depression kunde vara en av de mest viktiga 

orsakerna till försämrad livskvalitet. I deras studie visade det sig att 34 av 141 patienter 

som ingick i studien hade depression. Abdel-Kader et al. (2009) menade att det var 

viktigt att patienterna fick antidepressiv behandling för att minska  depressiva symtom 

och därmed öka livskvaliteten. Sjuksköterskan kan genom stödjande samtal hjälpa 

patienten i sin situation. Andra författare tolkade att CKD-patienter med konservativ 

behandling upplevde en skyldighet att gå på regelbundna kontroller på mottagningen 

och de kände en oro för att i framtiden bli bundna vid en dialysmaskin. Detta påverkade 

deras livskvalitet negativt. Nyberg och Jönsson  (2004) menar att patienter som befinner 

sig i CKD 4-5 och inte ännu startat i dialys är i behov av information och stöd och bör 

utöver sjuksköterskans insatser även erbjudas kontakt med kurator. Sjuksköterskan har 

en uppgift i att förmedla denna kontakt och det är angeläget att det tvärprofessionella 

teamet runt patienten har ett nära samarbete för att ge patienten bästa möjliga vård och 

omvårdnad.Vilket stadium av njursvikten patienterna befinner sig i visar sig ha 

betydelse för livskvaliteten. Frank et al. (2003) beskrev att livskvaliteten förämrades 

under loppet av ett år vid undersökning av en grupp pre-dialystiska patienter. Andra 

studier visade att ju lägre njurfunktion patienterna hade desto lägre skattades 

livskvaliteten (Mujais et al., 2009; Gorodetskaya, 2005). Det kan vara av betydelse att 

regelbundet mäta livskvaliteten hos denna patientgrupp för att kontrollera förändringar 

och beroende på resultaten sätta in de åtgärder som behövs för att förbättra vården av 

patienterna och därmed öka deras livskvalitet.  

 

Flera studier visade att upplevelser av symtom och symtomens svårighetsgrad var 

faktorer som kunde påverka livskvaliteten. Trötthet och energiförlust var vanliga 

problem för patienterna (Frank et al., 2003; Kalender et al., 2007; Saini et al., 2006; 

Yong et al., 2009). Studierna hade ett deltagarantal på 11- 45 av den patientkategori 

som svarade mot syftet. Studien med 11 deltagare var en pilotstudie. Antalet deltagare 

kan anses vara lågt och är en svaghet, men studiernas resultat överensstämmer med 

varandra och får då anses styrka forskarnas påståenden.  Även Nyberg och Jönsson 

(2004) beskrev att trötthet var ett vanligt symtom och att det kunde upplevas svårare hos 

yngre patienter då de ofta var mer aktiva än äldre personer och då kunde känna sig 

tvingade att dra ner på diverse aktiviteter. O‟Sullivan och McCarty (2009) hävdade 

också att denna trötthet kan få stora konsekvenser för patienterna. De ansåg att det var 
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viktigt att sjuksköterskan samtalade med patienterna om tröttheten och genom 

samtalsstöd och information om orsaken till tröttheten stödde patienterna. Hon kunde 

även uppmuntra till regelbunden fysisk aktivitet samt informera om vikten av balans 

mellan aktivitet och vila. Flera andra symtom som andfåddhet, sömnsvårigheter, 

aptitlöshet, smakförändringar, oro, irritabilitet, frusenhet och klåda påverkade 

patienternas liv. Magnusson et al. (2006) beskrev att de övergripande målen för 

sjuksköterskans omvårdnad vid dessa symtomproblem, var att patienterna skulle kunna 

leva ett så normalt liv som möjligt med bibehållen livskvalitet. Att förebygga och lindra 

uremiska symtom är också en av Svensk Njurmedicinsk Förenings (2007) mål för 

omhändertagande av patienter i CKD 3-5. Nyberg och Jönsson (2004) beskrev att den 

njursjuke lätt fick skuldkänslor eftersom sjukdomen även drabbade familjen och det 

förkom att patienterna förringade eller förnekade sina symtom och att de närstående i 

stället beskrev symtomen för personalen. Kronisk njursvikt är, som flera studier visat, 

förknippat med flera olika symtom och Murthagh et al. (2007) ansåg att mer forskning 

borde inriktas mot de mest besvärande symtomen och att det föreligger ett behov av att 

utvecka vårdmodeller för dessa patienter. En sjuksköterskemottagning kan vara 

betydelsefullt där tid planeras in för information och samtal kring patientens och 

närståendes situation. 

 

Socio-demografiska faktorer som ålder, kön, civilstånd, utbildning och arbetsstatus 

visade sig ha betydelse för livskvaliteten (Frank et al., 2003; Mujais et al., 2009; 

Gorodetskaya et al., 2005; Perlman et al., 2005). Detta är faktorer som sjuksköterskor 

och annan vårdpersonal inte kan påverka, men kunskapen om dessa faktorers inverkan 

är betydelsefullt för sjuksköterkan att känna till i hennes möte med patienterna. 

 

Patienters copingstategier och egenvård var andra faktorer som visade sig påverka 

livskvaliteten. Endast en studie (Pagels, 2004) visade att egenvården hade betydelse för 

livskvaliteten och denna enda studie ses som en svaghet, men trots detta belystes denna 

faktor då den anses meningsfull för sjuksköterskan att känna till. Magnusson et al. 

(2006) och Nyberg och Jönsson (2004) menade att om sjuksköterskan har goda 

kunskaper om patientens situation  och upplevelser, hjälper det henne att stärka 

patientens förmåga och vilja till egenvård. Genom lämplig information och stöd från 

sjuksköterskan kan patienterna få god kunskap om sin sjukdom och behandling vilket 

kan stärka egenvårdsförmågan som i sin tur kan leda till förbättrad livskvalitet. När det 

gällde patienters coping såg Wallis et al. (2006) att ju oftare patienterna använde 

optimistiska, självständiga, konfrontativa eller palliativa copingstilar desto bättre 

upplevde de sin livskvalitet. Detta var en pilotstudie och syftet med studien var att 

undersöka hälsorelaterad livskvalitet och coping vid kronisk sjukdom. Patienter som 

ingick i studien var 24 patienter med kronisk njursvikt i dialys, samt 12 patienter med 

hjärtsvikt. Det ses som en svaghet att urvalet inte var den patientgrupp som denna 

litteraturstudie ville undersöka, men togs ändå med då resultatet anses vara överförbart 

på patienter med kronisk njursvikt utan dialys. Lindqvist, Carlsson och Sjödén (2000) 

undersökte användningen av olika copingstategier i stressfulla situationer hos 1200 

svenska personer, utvalda ur ett befolkningsregister och fann att de tre mest använda 

copingstilarna var den konfrontativa, optimistiska  och självständiga. Samma forskare 

(Lindqvist Carlsson & Sjödén, 1998) studerade copingstartegier och livskvalitet hos 

njursjuka patienter med dialys och fann i den studien att den optimistiska copingstilen 

var  mest använd och mest effektiv och de menade att det var viktigt att sjuksköterskan 

kan identifiera denna copingstil och använda den som en resurs hos patienten och 
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fokusera på optimism i stället för på problem. De menade även att känslomässiga och 

undvikande copingstilar innebär sämre hantering av sjukdomen. Währborg (2009) 

beskrev att det var olika copingstrategier som avgjorde hur personer klarade av att 

drabbas av en kronisk sjukdom och Mok et al. (2004) konstaterade att vilken copingstil 

som användes berodde på patienternas egna resurser och möjligheter att få socialt stöd. 

De menade att familjen är mycket betydelsfull för patientens coping. När en person 

drabbas av kronisk sjukdom påverkar detta även familjen och det är angeläget att 

sjuksköterskan har kunskap om olika copingstilars betydelse samt familjens betydelse 

för att kunna ge adekvat information och stöd till patienter och närstående.  

 

När det gällde planerad vård menade Davison (2006) att information skall ges i tidigt 

stadium och vara individuellt utformad och framtida vårdplanering kan hjälpa patienten 

och närstående igenom sjukdomsförloppet. Saini et al. (2006) hävdade att svårt 

njursjuka patienter har liknande symtombild som patienter med cancer och har därför 

samma behov av palliativ vård och Davison (2006) menade att framtida vårdplanering 

är nödvändigt för att ge en god palliativ vård. I denna kontext har sjuksköterskan en 

viktig roll i att initiera framtida vårdplanering, ge information och lindra symtom, samt 

stödja patienter och närstående vid samtal och planering inför framtiden. 

 

Abdel-Kader et al. (2009), Alexander et al. (2007) och Perlman et al. (2005) menade att 

kroniskt njursjuka patienters livskvalitet är mindre utforskad i jämförelse med patienter 

i dialys. Vid denna litteratursökningen sågs också att de flesta studier om likvskvalitet 

vid njursjukdom handlade om patienter i dialys och få artiklar hittades om patienter utan 

dialys och där metoden var kvalitativ där patienterna med egna ord fått berätta om sina 

upplevelser av sin livskvalitet.  

 

 

Konklusion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa olika faktorers påverkan på livskvaliteten hos 

patienter med kronisk njursvikt som inte startat i dialys. Resultatet utmynnade i fem 

kategorier och första kategorin var livskvalitet relaterat till sjukdom. Hb-nivå var en 

avgörande faktor och om anemi, orsakad av njursjukdom, behandlades med EPO och 

Hb-nivån steg, förbättrades livskvaliteten framförallt i de fysiska dimensionerna. 

Malnutrition och låga albuminnivåer var också faktorer som påverkade patienternas 

livskvalitet negativt samt antal komorbida tillstånd och graden av njursvikt. Den andra 

kategorin var livskvalitet relaterat till upplevelse av symtom, där antal och 

svårighetsgrad av flera vanliga symtom hade en klar påverkan på livskvaliteten. Tredje 

kategorin var livskvalitet relaterat till socio-demografiska faktorer. Ålder, kön, 

civilstånd, utbildning och arbetsstatus hade också ett samband med den upplevda 

livskvaliteten. Fjärde kategorin var livskvalitet relaterat till faktorer patienten kunde 

påverka, där copingstategier och egenvård hade betydelse för livskvaliteten. Femte 

kategorin var livskvalitet relaterat till planerad vård och omvårdnad. Framtida 

vårdplanering med bland annan individuell information samt om patienterna vårdades 

på sjuksköterskemottagning och ingick i anemi-behandlingsprogram visade sig påverka 

livskvaliteten positivt.  
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Implikation 

Genom att sjuksköterskan har kunskap om olika faktorers påverkan på livskvaliteten, 

kan hon genom information och stöd ge patienter och närstående verktyg att hantera 

livssituationen. Hon kan genom omvårdnadsåtgäder förebygga och lindra symtom för 

att förbättra patienternas livskvalitet. Genom ett samarbete inom vårdteam kan patienten 

få professionell vård  från både sjuksköterska, dietist, kurator med flera, beroende på 

vårdbehov.  

 

Sjuksköterskan kan befrämja egenvården samt via vårdplanering ge patient och 

närstående trygghet inför framtiden.För att hon skall kunna erbjuda en god omvårdnad 

behöver hon etablera en god kontakt med patient och närstående och en 

sjuksköterskemottagning kan underlätta detta och patienten kan då få en lättillgänglig 

kontakt att vända sig till. Detta skulle kunna förbättra patienternas livskvalitet även om 

inga slutsatser kan dras på grund av att allt för få studier gjorts kring dessa områden i 

denna litteraturstudie. Fortsatt forskning föreslås om värdet av sjuksköterskeledda 

mottagningar för patienter med kronisk njursvikt.  

 

Då lite kunskap finns om livskvalitet hos njursjuka patienter som inte startat i dialys kan 

regelbunden mätning av livskvalitet vara av värde vid utvärdering av vård och 

omvårdnad för att kunna planera den aktuella patientens framtida vård bättre samt 

kunna planera in adekvata stödåtgärder i rätt tid. Det finns behov av mer kvalitativ 

forskning inom coping och egenvård samt om livskvalitet hos njursjuka patienter som 

inte startat i dialys. Mer utbildning för sjuksköterskor behövs inom dessa områden för 

att förbättra omvårdnaden. 
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verkar patientens 

QoL och 

nutritionsstatus fram 

till 

dialysbehandling. 

 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie.  

Urval: Patienter över 18 år med GFR (GlomeruliFilrationRate) 

<30 ml/min. De skulle inte tidigare ha träffat dietist när deras 

sjukdom var i CKD 4 och de skulle inte vara malnutrierade av 

annan orsakad än CKD.  

Totalt 53 deltagare ingick i studien vid baseline, varav 28 i 

interventionsgruppen och 25 i kontrollgruppen.  

Metod: Studien genomfördes under 12 veckor.  QoL mättes med 

KDQOL-36 (skala 0-100) och nutritionsstatus mättes med PG-

SGA (Patient-Generated Subjective Global Assessment) skala 

0-50 där högre indikerar större risk för malnutrition plus 

kategorierna A: välnärd, B: måttligt undernärda, C: allvarligt 

undernärda).  QoL och nutritonsstatus mätts vid baseline på alla 

deltagare samt efter 12 veckor på kvarvarande deltagare.   

Bortfall: Efter 12 veckor var det 24 deltagare kvar i 

interventionsgruppen och 23 i kontrollgruppen.   

   

PG-SGA resultat jämfördes med KDQOL 

resultat: I en majoritet av QoL 

komponenterna hade välnutrierade 

patienter högre medelbetyg än de 

malnutierade patienterna. Symtom av 

njursjukdom, fysisk funktion, social 

funktion och rollbegränsningar orsakade 

av känslomässiga problem visade  

statistiskt  signifikant förbättring hos de 

välnutrierade patienterna.  

Från baseline till vecka 12 sågs en 

genomsnittlig ökning i gradering från 

interventionsgruppen i 13 av 18 subskalor.  

Bedömning av symtom av njursjukdom, 

kognitivfunktion och vitalitet visade en 

statistisk signifikant skillnad i förändring 

för interventionsgruppen.  

De patienter som från början var 

malnutrierade i interventionsgruppen 

visade ökat nutritionsstatus vecka 12, från 

SGA B till A. Vid 12 veckor ökade 

andelen malnutrierade i standargruppen 

från 12,5% vid baseline till 25 % var av en 

till SGA C. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                            Bilaga II:3 

Publikationsår, 

Databas, Land, 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats 

2006 

 

PubMed 

 

Kanada 

 

I 

 

 

 

Davison, S.N Facilitating 

advance care 

planning for 

patients with 

end-stage 

renal disease: 

The patient 

perspective 

Att bestämma de 

framträdande 

inslagen i ACP-

samtal (Advanc 

Care Planning) ur 

ett patientperspektiv 

från patienter med 

njursvikt i 

slutstadiet. 

Kvalitativ etnografisk studie 

Urval: 24 patienter varav 14 kroniskt njursjuka patienter som 

förväntades starta dialys inom 12 månader samt 10 

dialyspatienter. Ålder 44-88 år.  

Metod: En intervjuguide användes med intervjuer som 

genomfördes mellan augusti 2004 till juni 2005. 

Bortfall: 25 tillfrågades, en valde att inte delta. 

 

Information som är fokuserad på den 

enskilda patienten och som beskriver hur 

sjukdom och behandling kommer att 

påverka patientens dagliga liv är en viktig 

del i ACP och ACP är en väsentlig del i 

kvalitativ palliativ vård som sannolikt 

kommer att förbättra livet för den sjuke. 

2006 

 

PubMed 

 

Frankrike 

 

I 

Drüeke, T.B. 

Locatelli,F. 

Clyne,N. 

Eckardt,K-U. 

Madougall, I.C. 

Tsakiris,D.,et al. 

Normalization 

of hemoglobin 

levels in 

patients with 

chronic 

kidney disease 

and anemia 

Att testa hypotesen 

att fullständig 

korrektion av anemi 

på patienter med 

stadium 3 eller 4 av 

kronisk 

njursjukdom ökar 

kardiovaskulära 

resultat jämfört med 

partiell korrektion 

av anemi. 

Undersöka 

vänsterkammar 

funktion, progress 

av njursjukdom och 

livskvalitet. 

 

Kvantitativ öppen randomiserad två-grupps studie. 

Urval: 603 patienter från 94 centra i 22 länder inkluderades från 

juli 2000 till november 2004. Patienterna skulle vara över 18 år, 

ha en mild till medelsvår kronisk anemi relaterad till kronisk 

njursjukdom. GFR 15-35 ml/min. Blodtryck som högst 170/95.  

Metod: Grupp 1 (301) skulle efter randomiseringen direkt börja 

behandlas med erytropoetin med ett målvärde på Hb på 13-15 

g/dl. Grupp 2 (302) skulle få behandling med erytropoetin 

(EPO) när deras Hb sjunkit till 10,5 g/dl och skulle sedan 

upprätthålla ett Hb på 10,5- 11,5 g/dl. Patienterna följdes upp 

först varannan vecka och där efter var tredje månad.  

Bortfall: 476 slutförde studien, 226 i grupp ett och 250 i grupp 

två. 

Livskvaliteten i dimensionerna allmänt 

hälsotillstånd, mental hälsa, fysisk 

funktion, rollbegränsningar orsakade av 

fysiska problem, social funktion och 

vitalitet var signifikant bättre i 

patientgruppen där Hb-nivån med EPO 

stigit till 13-15 g/dl jämfört med 

patientgruppen vars Hb-nivå låg på 10,5-

11,5 g/dl. 

 

 

 



 

 

 

 

                            Bilaga II:4 

Publikationsår 

Databas, Land, 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats 

2008 

 

PubMed 

 

USA & Kanada 

 

I 

Finkelstein, F.O. 

Story,K.  

Firanek,C. 

Mendelssohn,D. 

Barre,P.  

Takano,T. , et al. 

 

Health-

related 

quality of life 

and 

hemoglobin 

levels in 

chronic 

kidney 

disease 

patients 

Att undersöka 

sambandet mellan 

svårighetsgrad av 

anemi och HRQoL i 

en tvärsnittstudie av 

en cohort av CKD 

patienter i stadium 

3-5. 

Kvantitativ tvärsnittstudie. 

Urval: 1186 patienter av 2295 i en större studie, deltagarna 

skulle vara över18 år med njursjukdom i CKD 3-5 och utan 

dialysbehandling var av 369 i stadium 3, 592 i stadium 4 och 

225 i stadium 5.   

Metod: Studien pågick från januari 2003 till december 2006, på 

sju centra USA och Kanada. Patienterna följdes som vanligt på 

sin mottagning fram till dialysstart. Patientspecifik information, 

som demografiska data, sjukdomshistoria mm, inhämtades och 

patienterna fick fylla i KDQOL- 36 vid baseline. Medel GFR 

för alla var 25,6 ml/min, medel Hb 12,8g% i stadium 3, 12.0g % 

i stadium 4 och 11,4g % i stadium 5. 24 % i stadium 3, 43 % i 

stadium 4 och 69 % i stadium 5 fick EPO. Av de som fick EPO 

hade 71 % Hb mindre än 11g%, 48 % Hb 11-12g %, 37 % Hb 

12-13g% och 21 % Hb >13g %.  

Bortfall: Av de 2295 patienterna som ingick i den större studien 

svarade 1186 på KDQoL-36. 

 

En signifikant ökning sågs i alla 

komponenterna i SF-36 utom i emotionellt 

välbefinnande samt summerade Physical 

Component Summary (PCS) när Hb ökade 

från 11-13g % och i KDQOL visade 

symtomproblem, effekten av njursjukdom, 

bördan av njursjukdom och arbetsstatus en 

signifikant ökning.  

Data visade en signifikant förbättring i 

QoL och detta kvarstod efter justering av 

ålder, CKD -stadium, albuminnivå mm. 

Alla 4 fysiska områdena i SF-36 och PCS 

och energi/trötthet i det mentala området, 

symtom/problemområden i KQDQoL 

ökade och den mesta ökningen sågs mellan 

Hb <11g % och 11-12g % området.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                            Bilaga II:5 

Publikationsår, 

Databas, Land, 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats 

2003 

 

Cinahl 

 

Israel 

 

I 

 

Frank, A. 

Auslander, G.K. 

Weissgarten, J. 

Quality of 

life of 

patients with 

end-stage 

renal disease 

at various 

stage of the 

illness 

 

Att mäta HRQoL 

bland människor 

med End Stage 

Renal Disease 

(ERSD) i Israel i 

varierade stadier av 

deras sjukdom och 

identifiera variabler 

relaterade till deras 

QoL. 

Kvantitativ studie 

Urval:72patienter tillfrågades, 30 pre-dialyspatienter 

med prognos om dialys i framtiden, 41 

dialyspatienter (31 HD, 10 PD) med behandling från 

tre månader upp till två år, tackade ja. 

Det fanns ingen signifikant skillnad i bakgrund 

mellan de tre grupperna. Den vanligaste orsaken till 

ERSD var diabetes och det vanligaste komorbida 

tillstånd var hypertoni. 

Metod: Data insamling april – juli 2000 

Hälsorelaterad livskvalitet mättes med SF-36. I en 

symtomrapport i Parfreys enkät (patienterna skattar 

svårighetsgraden av 15 vanliga symtom på en skala 

1-5), sammanställdes tre mätningar per patient, antal 

symtom, medelsvårighetsgrad av varje symtom och 

medelsvårighetsgrad av alla symtom. Fysiologiska 

och biologisk data insamlades samt person och miljö 

karateristiska.  

Bortfall: 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre-dialysgruppen visade lägre resultat på nuvarande 

hälsotillstånd jämfört med för ett år sedan.  

Njursjukdom orsakad av diabetes eller var okänd 

rapporterade lägre QoL i de fysiska komponenterna 

men ingen skillnad i de mentala komponenterna.  

Signifikant negativ samband mellan antal av 

komorbida tillstånd och fysiska komponenter sågs.  

Albuminnivåer var positivt korrelerade med både 

fysiska och mentala komponenter.  

Det var en stark negativ korrelation mellan antal och 

svårighetsgrad av symtom i både fysiska och mentala 

komponenter. Negativ korrelation fanns mellan ålder 

och förändring av upplevelser av alla fysiska 

komponenter men inte i mentala. Män rapporterade 

högre QoL än kvinnor i fysiska komponenter.  

Patienter med enbart grundskola och arbetslösa 

rapporterar läge fysisk QoL. Gifta rapporterad högre 

QoL än ogifta. Svårighetsgrad av symtom, 

albuminnivåer och antal av komorbida tillstånd var 

viktiga faktorer som påverkar de fysiska 

komponenterna, den viktigaste var svårighetsgrad av 

symtom. Svårighetsgrad av symtom och albuminnivå 

var de två viktigaste faktorerna som påverkade de 

mentala komponenterna. 

 



 

 

 

 

                            Bilaga II:6 

Publikationsår, 

Databas, Land, 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats 

2005 

 

PubMed 

 

USA 

 

I 

 

Gorodetskaya, I. 

Zenios, C,E. 

McCulloch, C. 

Bostrom, A. 

Hsu, C-Y. 

Health-

relates 

quality of life 

and estimates 

of utility in 

chronic 

kidney 

disease 

Att fånga ett brett 

tvärsnitt av personer 

med varierande 

svårighetsgrad av 

CKD och undersöka 

förändringar i 

hälsorelaterad 

livskvalitet och 

nytta över tid. 

Kvantitativ studie.  

Urval: 205 patienter med CKD varav 115 i 

CKD 4-5 vid den första tvärsnittsstudien.  

Metod: Mätningar från maj 2002- juni 2004 och 

därefter två-åtta ggr under en tvåårsperiod. 

Instrument: TTO, semistrukturerade intervjuer 

med hjälp av standard skript där patienter 

frågades om att jämföra sin hälsa under fem år. 

KDQOL-36 enkät för skattning av 

hälsorelaterad livskvalitet. 

HUI (Health Utilities Index) enkät, ett 

hälsostatus klassifikationssystem. 

115 patienter utvärderade minst två gånger. 

Bortfall: 26 patienter på grund av dialysstart, 

transplantation, död eller andra hälsoproblem. 

 

I den första tvärsnittsundersökningen sågs i allmänhet 

högre skattning i KDQOL-36 bland patienter som var 

gifta, hade högre utbildning, högre serumalbumin-värden 

och högre Hb. 

En signifikant skillnad sågs i fysiska dimensioner och 

CKD stadium och bördan och effekten av njursjukdom 

skattades lägre vid lägre njurfunktion. 

Uppföljande analyser gjordes på 115 patienter, men ingen 

signifikant skillnad sågs över tid. 

2009 

 

Cinahl 

 

USA 

 

II 

 

 

 

 

 

Hamilton,R. 

Hawley,S. 

 

 

Quality of 

life outcomes 

related to 

anemia 

management 

of patients 

with chronic 

renal failure 

Att utvärdera 

effekten av en 

specialistsjuksköters

kemottagning med 

ett anemi 

behandlingsprogram 

på livskvaliteten hos 

patienter med anemi 

relaterad till kronisk 

njursjukdom. 

 

 

 

 

 

 

 

Retrospektiv studie.  

Urval: 73 mottagningspatienter som deltog i ett 

anemibehandlingsprogram skött av 

specialistsjuksköterskor. Patienterna hade anemi 

relaterat till kronisk njursvikt. 

Metod: Patienter tillfrågades av sjuksköterskan 

om att fylla i SF-36 vid baseline, efter tre 

månader, sex månader och 12 månader och där 

efter årligen.   

Bortfall: 39 totalt då de bara hade fyllt i vid 

baseline.  34 patienter fyllde i enkäten efter tre 

månader, 19 efter sex månader och 10 efter 12 

månader.  

 

                       

Inom de fysiska dimensionerna var rollbegränsningar 

orsakade av fysiska problem den som hade störts 

förbättring efter tre månader och relaterade till 

förbättringar med arbete och andra dagliga aktiviteter. Den 

största förbättringen efter sex månader var smärteffekten 

på den fysiska funktionen.  Den största förbättringen efter 

12 månader var i dimensionen rollbegränsningar orsakade 

av fysiska problem, men inga av de fysiska 

dimensionernas medelvärde efter 12 månader var 

statistiskt signifikanta. I den mentala dimensionen 

upplevde patienterna den största ökningen i vitalitet efter 

tre månader, de kände sig mindre trötta och utslitna och de 

kände att de hade mer energi.  Från baseline till sex 

månader var social funktion den dimensionen med störst 

förbättring. Mätresultaten i de mentala dimensionerna efter 

12 månader var inte statistiskt signifikanta.  



 

 

 

 

                            Bilaga II:7 

Publikationsår, 

Databas, Land, 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats 

2007 

 

Pubmed 

 

Turkiet 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender,B. 

Ozdemir,A.C. 

Dervisoglu,E. 

Ozdemir,O. 

Quality of life 

in chronic 

kidney 

disease: 

effects of 

treatment 

modality, 

depression, 

malnutrition 

and 

inflammation 

 

Att undersöka 

effekten av 

behandlingsform, 

depression, 

malnutrition och 

inflammation på 

livskvaliteten vid 

CKD. 

Prospektiv kvantitativ studie  

Urval: 141patienter var av 26 patienter med CKD och 

konservativ behandling, 68 HD, 47 PD. Patienter skulle vara 

under 65 år och ej ha akut sjukdom. Kontrollgruppen bestod 

av 66 friska personer som var personal och anhöriga till 

personal på universitets sjukhuset. 

Metod: studien genomfördes oktober 2001- juni 2003.  Alla 

följdes upp i mer än sex månader och de demografiska 

variablerna var lika i de fyra grupperna.  

Mätinstrument: För att mäta livskvalitet användes SF-36.  

DSM-IV (Diagnostic and stastitical manual of mental 

disorders) användes som strukturerad intervju för att 

undersöka närvaron av depression och SCID-CV (Axis I 

disorders) var delvis semistrukturerad intervjuer för att 

undersöka närvaron av depression. BDI (Beck depression 

inventory) var en enkät som mätte svårighetsgraden av 

depression. Brytpunkten för depression var ≥17 i Turkiet. 

CDI (Cognitive depression index) som är en del av BDI, 

användes för att reducera felkällan då fysiska 

sjukdomstillstånd kunde likna depressionssymtom.   

Hb, Hematocrit, Albumin, CRP och Ferritin mättes 

regelbundet. 

Bortfall:  Patienter som var akut sjuka eller över 65 år 

exkluderades även fyra patienter med svår depressiv 

sjukdom exkluderades, 141 patienter återstod och 

inkluderades i studien.   

 

Alla komponenter i QoL mätningen var sämre 

i patientgrupperna jämfört med 

kontrollgruppen. 24,1% av alla patienter hade 

depression. Medelpoängen på alla SF-36 

komponenterna var lägre i patientgruppen med 

depression. En signifikant negativ korrelation 

mellan alla SF-36 komponenterna och BDI 

och CDI poängen sågs hos alla patienter. I 

CKD gruppen sågs inget samband mellan SF-

36 poängen och biokemiska parametrar.  

 Fysiska symtom som trötthet och 

energiförlust samt begränsningar i det sociala 

livet sågs som de viktigaste faktorerna som 

påverkade livskvaliteten. Depressiva processer 

kan vara en av de mest viktiga orsakerna till 

försämrad livskvalitet.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                            Bilaga II:8 

Publikationsår, 

Databas, Land, 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats 

2004 

 

PubMed 

 

Hong Kong 

 

II 

Mok, E. 

Lai, C. 

Zhang, Z-X. 

 

 

 

 

 

Coping with 

chronic renal 

failure in 

Hong Kong 

Att undersöka 

copingbeteende hos 

kinesiska patienter 

med kronisk 

njursvikt. 

Kvalitativ metod. 

Urval: 11 patienter med kronisk njursvikt. 

Metod: Individuella semi-strukturerade 

intervjuer som bestod av tre kategorier 

med frågor med öppna svar.  

Bortfall: Framgick inte. 

  

Patienter som klarade att leva med kronisk njursvikt litade på 

kulturell övertygelse, sökte efter mening med livet och 

anpassning till att hantera sjukdomen fanns både på familjenivå 

och på individuell nivå. Familjen spelade en betydande roll för 

patientens coping och författarna hänvisar till Peplau, som 

påstår att mänskliga relationer är en avgörande faktor för 

livskvaliteten. 

2009 

 

Pubmed 

 

USA, Kanada 

 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujais,S.K. 

Story,K. 

Brouillette,J. 

Takano,T. 

Soroka,S. 

Franek,C. , et al. 

Health-

related 

quality of life 

in CKD 

patients: 

Correlates 

and evolution 

over time 

Att undersöka 

faktorer som 

påverkar HRQoL 

hos patienter med 

CKD som inte har 

dialys och 

utvecklingen av 

HRQoL över tid.   

Prospektiv kvantitativ studie  

Urval: 2025 patienter över 18 år med 

njursjukdom i CKD 3-5, identifierades på 

ett icke randomiserat sätt. 

Metod: Genomfördes i USA och Kanada 

från januari 2003-december 2006, sju olika 

center deltog. Klinisk och biokemiska data 

insamlades och HRQoL mättes med 

KDQOL-36 som gavs vid baseline och där 

efter ungefär var sjätte månad.  

Bortfall: 1186 av 2025 fyllde i KDQOL-36 

vid baseline. Vid uppföljning efter baseline 

deltog 649 patienter efter ett år 594, efter 

två år 450 och efter tre år 188 och efter 

fyra år 55 patienter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enskilda och blandade komponenter i KDQOL-36 tycktes 

minska enhetligt med nedgång av njurfunktionen. Desto mer 

avancerat stadium av CKD minskade gradvis PCS.    

Äldre patienter hade lägre PCS, fysisk funktion samt allmänt 

hälsotillstånd och högre MCS, emotionellt välbefinnande och 

sömn. Kvinnor hade lägre PCS, fysisk funktion, 

rollbegränsningar orsakade av fysiska problem, smärta, allmänt 

hälsotillstånd, och energi/trötthet. Kvinnorna hade även lägre 

MCS, emotionellt välbefinnande, rollbegränsningar orsakade av 

emotionella problem, social funktion, energi/trötthet och sömn.  

Komorbiditet så som diabetes, hjärtsvikt och hjärtinfarkt hade 

sämre PCS utom rollbegränsningar orsakade av fysiska problem 

för patienter med hjärtinfarkt. MCS påverkades inte av 

komorbiditeten. Anemi påverkade signifikant mest 

rollbegränsningar orsakade av fysiska problem. PCS påverkades 

negativt av lågt albumin genom påverkan på fysisk funktion, 

rollbegränsningar på grund av fysiska problem, allmänt 

hälsotillstånd och energi/trötthet. Även MCS påverkades av lågt 

albumin genom påverkan av emotionellt välbefinnande, roll 

begränsningar pågrund av emotionella problem, energi/trötthet 

och social funktion.  



 

 

 

 

                            Bilaga II:9  

Publikationsår, 

Databas, Land, 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats 

2004 

 

Cinahl 

 

Sverige 

 

I 

Pagels,A.  Egenvård- 

kapacitet i 

vardagen vid 

kronisk 

sjukdom 

Att beskriva 

uppfattningar om 

egenvård hos 

patienter med 

kronisk sjukdom. 

 

Kvalitativ studie. 

Urval: Fem strategiskt utvalda patienter 

med kronisk njursvikt, två patienter som 

inte starta i dialys och 3 i 

dialysbehandling.  

Metod: Öppna eller semistrukturerade 

frågor. Intervjuerna bandades och tog ca 

1h. Intervjuerna transkriberades och lästes 

flera gånger för att få fram teman. 

Bortfall: Inget bortfall . 

Fem teman framträdde i analysen. 

1 Egenvård ger möjlighet till ökad livskvallitet, ökat välbefinnande, 

autonomi, frihetskänsla och kontroll och delaktighet.  

2 Egenvården kan vara betungande.  

3 Egenvården och vardagslivet anpassas till varandra.  

4 Egenvården är länkad till sjukvårdspersonalens förhållningsätt och 

funktion.  

5 Egenvårdsförmågan utgör en egen kompetens.  

 

Egenvården ger ökad livskvalitet och engagemang i egenvården 

befrämjar välbefinnande och handlingskraft.  

 

2005 

 

Cinahl 

 

USA 

 

I 

Perlman,R.L. 

Finkelstein,F.

O. Liu,L. 

Roys,E 

Kiser,M. 

Eisele,G.,et 

al. 

 

Quality of life 

in chronic 

kidney disease 

(CKD): a 

cross-sectional 

analysis in the 

renal research 

institute-CKD 

study 

Att undersöka 

livskvalitet hos 

patienter med 

CKD före start av 

dialys.  

Kvantitativ prospektiv observationsstudie. 

Urval: 634 patienter med GFR < 

50ml/min. Medel GFR hos de 634 

patienterna var 23,6 ml/min, 151patienter 

var i CKD 3, 360 i CKD 4 och 118 i CKD 

5 och ej startat i dialys. 

Metod: Utförd på fyra nefrologcentra i 

USA från juni 2000- mars 2002.  Labstatus 

och komorbiditets data inhämtades.  För 

att mäta livskvaliteten fylldes SF-36 i vid 

baseline och därefter årligen. Resultatet för 

denna studien kommer från baseline 

resultatet.  

Bortfall: 129 patienter. Av de återstående 

505 hade 222 fullständigt ifyllda enkäter, 

labstatus och komorbiditet 283 hade inte 

fullständigt ifyllda enkäter.  

 

 

 

 

 

 

Det var ingen signifikant skillnad i Hb, albumin, GFR och BMI mellan 

de 505 patienter som fyllt i SF-36 och hela gruppen (634).  

CKD-patienternas SF-36-poäng var signifikant lägre än USA 

befolkningen i 8 av 10 skalor. Det mest anmärkningsvärda var fysiska 

områden och PCS. Tre komponenter i det mentala området, 

rollbegränsningar på grund av emotionella problem, social funktion 

och vitalitet var signifikant läge hos CKD patienterna.  

En signifikant positiv association mellan Hb nivå och 7 av 8 (ej 

smärta) komponenter samt både PCS och MCS. Patienter med kronisk 

hjärtsvikt hade sämre poäng i fysisk funktion, allmänt hälsotillstånd, 

mental hälsa, rollbegränsningar på grund av emotionella problem, 

social funktion och MCS.  

Överviktiga hade lägre poäng i PCS, fysisk funktion, rollbegränsningar 

orsakade av fysiska problem, smärta och vitalitet jämfört med patienter 

med normalt BMI.  Komponenterna fysisk funktion, rollbegränsningar 

orsakade av fysiska problem, mental hälsa social funktion och PCS var 

associerat med högre poäng hos patienter med högskoleutbildning.   

Högre albuminnivåer var associerat med högre QoL poäng i alla 

individuella och summerade skalor.  
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Publikationsår, 

Databas, Land, 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats 

2006 

 

PubMed 

 

Storbritannien  

 

I 

 

Saini,T. 

Murtagh,FEM. 

Dupont,P.J. 

McKinnon,P.M.  

Hatfield,P. 

Saunders,Y.  

Comparative 

pilot study of 

symptoms 

and quality 

of life in 

cancer 

patients and 

patients with 

end stage 

renal disease 

 

Att undersöka 

likheter och belysa 

skillnader i 

symtombördan 

mellan patienter 

med njursjukdom 

och patienter med 

cancer. 

En prospektiv tvärsnittstudie, pilotstudie.  

Urval: 11 patienter i CKD 5 med GFR <16,5 ml/min, patienter 

som avböjt eller ännu inte startat dialysbenhandling och utan 

känd cancer diagnos och 11 patienter med histologisk icke 

behandlingsbar cancer och ingen känd njursvikt. Alla var över 

18 år.  

Metod: Symtom mättes med MSAS-SF (Memorial Symptom 

Assessment Scale Short Form) som mäter förekomst, 

svårighetsgrad och förekomst av symtom hos patienter med 

cancer. Livskvalitet mättes med EQ5Q-enkät (Euroqol 5Q) där 

fem livskvalitets dimensioner mättes.  

Bortfall: Framgick inte.  

 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan 

de två grupperna i symtomprofil total sett, 

graden av försämrad QoL var 

anmärkningsvärt lika i de båda grupperna. 

Vanligaste symtomet i båda grupperna var 

energi förlust och andfåddhet. Andra 

vanliga i CKD gruppen var 

sömnsvårigheter, ödem, smärta, domning/ 

myrkrypningar i fötter, aptitlöshet, 

smakförändringar, oro, irritabilitet.  

 

2006 

 

Cinahl 

 

Australien 

 

II 

Wallis,M. 

Boxer,E. 

Chaboyer,W. 

Grant,S. 

Bardsley,K. 

Carlsson,M. , 

et al. 

 

Health 

related 

quality of life 

and coping in 

chronic 

illness: A 

pilot study 

Att undersöka 

sambandet mellan 

coping och HRQoL 

hos patienter med 

svåra kroniska 

sjukdomar. 

Kvantitativ pilotstudie med deskriptiv och jämförande design.  

Urval: 49 patienter tillfrågades (26 kronisk njursvikt och dialys, 

23 med hjärtsvikt) av  

Metod: Livskvalitet mättes med LSQ- SF 18 (Life Satisfaction 

Questionnaire),18 dimensioner skattas enligt en sjugradig skala 

och JCS (Jalowiec Coping Scale) mäter användning av coping 

strategier (60 områden där copingbeteenden klassificeras i åtta 

copingstilar)  Även demografisk och medicinsk data 

insamlades.  

Bortfall: 13 patienter var av två med kronisk njursvikt och 11 

med hjärtsvikt. 

 

De mest vanliga copingstrategierna i JSC 

var; optimism, självständighet och 

konfrontativ. 

Ju oftare användning av konfrontativ, 

optimistisk, självständig och palliativ 

copingstil desto högre poäng på LSQ. 
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Publikationsår, 

Databas, Land, 

Vetenskaplig 

kvalitet 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats 

2009 

 

Cinahl 

 

Hong Kong 

 

I 

Yong, DSP; 

Kwok, AOL; 

Wong, DML; 

Suen,MPH; 

Chen, WT; 

Tse, DMW 

Symptom 

burden and 

quality of life 

in end-stage 

renal disease: 

a study of 

179 patients 

on dialysis 

and palliative 

care 

 

Att undersöka 

symtombördan hos 

ESRD-patienter I 

dialys och renal 

palliativ vård. 

En prospektiv tvärsnittsstudie. 

Urval: 191 patienter, dialyspatienterna skulle ha varit i 

behandling under minst tre månader och patienterna med 

palliativ vård skulle ha GFR <15mL/min. 

Metod: genomfördes januari 2006-april 2007. 

Demografiska och medicinska data inhämtades. Förekomst av 

23 symtom relaterade till ESRD mättes och intensiteten 

graderades av patienten på en skala 0-10 (instrument?). Skatting 

av smärta mättes separat med instrumentet BPI-C (Brief Pain 

Inventory). Livskvaliteten mättes med SF -36. 

Bortfall: 12 patienter, 179 återstod (134 dialyspatienter och 45 i 

palliativa gruppen).  

Patienterna rapporterade ett medeltal av 

nio symtom utan någon signifikant 

skillnad mellan grupperna.  Trötthet, 

frusenhet, klåda, sömnsvårigheter och 

svaghet i nedre kroppshalva vilket ger 

besvär om de står eller går länge var de 

fem vanligaste symtomen i båda 

grupperna. Trötthet var det vanligaste 

(73,7 %).  Symtomintensiteten var mest 

framträdande i trötthet, sömnsvårigheter, 

frusenhet, svaghet i nedre kroppshalva, 

klåda.  Sexuella problem var sämst i 

dialysgruppen  

Smärtintensiteten var lika i båda 

grupperna.  

Palliativa gruppen fick lägst poäng i fysisk 

funktion, rollbegränsningar på grund av 

fysiska problem, allmänt hälsotillstånd 

och vitalitet. 

Alla patienters poäng i alla åtta områdena 

korrelerade negativt med antal symtom.   

 


