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Sammanfattning 
Att drabbas av kronisk njursjukdom och vara i behov av 

dialysbehandling innebär en stor omställning i livet. Idag 

insjuknar cirka 1100 personer i Sverige per år i njursvikt 

som kräver behandling. Många patienter som går i 

dialysbehandling lider av kronisk trötthet, en trötthet som 

inte går att sova bort. Syftet var att belysa den kroniska 

trötthetens påverkan på patienter i behov av hemodialys. 

Litteraturstudien baserades på totalt 17 vetenskapliga 

artiklar där tre var av kvalitativ metod och resterande 14 

var av kvantitativ metod. Resultatet visar att majoriteten 

av patienter som är i behov av hemodialys lider av kronisk 

trötthet och att det påverkar patienten på olika sätt. Därav 

utkristalliserades tre kategorier: fysisk, psykisk och social 

påverkan. Det visar sig att det finns begränsad kunskap om 

ämnet kronisk trötthet hos patienter som är i behov av 

hemodialys. Den forskning som redan finns fokuserar mer 

på kroniskt njursjuka patienter. Mer forskning behövs 

inom området kronisk trötthet hos patienter som är i behov 

av hemodialys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Bilaga C 

 

 

Title Fatigue - in patient using hemodialysis 

 

Author Catharina Jönsson, Malin Ljungqvist, Elin Sjödin  

 

Department School of Social and Health Sciences 

 

Supervisor Annika Jensen Lecturer, MN. 

 
Examiner Susann Arvidsson Senior Lecturer, PhD. 

 

Period Spring 2012 

 

Pages 13 

 

Key words  Experience, fatigue, hemodialysis, quality of life, 

symptom 

 
 

Abstract 
Being affected by chronic kidney disease and being in 

need of dialysis treatment is a major change in the 

patient’s life. In Sweden there are about 1100 people who 

will develop renal disease and will require treatment. 

Many of the patients in need of haemodialysis suffer from 

fatigue. This fatigue is a tiredness that is not relieved by 

sleep. The purpose was to highlight fatigue and its impact 

on patients in haemodialysis. The study is based on a total 

of 17 scientific studies. Three used qualitative and 14 used 

quantitative methods. The results show that the majority of 

patients in haemodialysis suffer from this fatigue and that 

it has an impact on their daily life. Three categories 

emerged from the results: physical, mental and social 

impact. There is too little research focusing on fatigue in 

haemodialysis patients. The research which has been done 

is focused on patients with chronic renal disease. More 

research is needed in the area of fatigue in patients with 

haemodialysis.  
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Inledning 

Antalet personer med njursvikt ökar och varje år blir cirka 1100 svenskar beroende av 

dialysbehandling. Medelåldern för de som drabbas är 59 år och två tredjedelar är män 

(Svenskt njurregister [SNR], 2009). Att få diagnosen kronisk njursvikt och att behöva 

behandlas med dialys innebär en stor förändring i livet, inte bara för den drabbade utan även 

för familjen (Kamp Nielsen, 2008). Dialysbehandling kräver mycket tid, oftast mellan 18 till 

24 timmar per vecka. Påverkan på patientens sociala liv och karriär är ofrånkomligt (ibid). 

 

Sjuksköterskan ska uppmärksamma och möta patientens sjukdomsupplevelse samt lidande 

och så långt som möjligt lindra detta genom adekvata åtgärder (Socialstyrelsen, 2005). Att 

främja hälsa och förebygga sjukdom är också en viktig del i arbetet. Sjuksköterskan ska också 

kunna förbygga besvär orsakade av njursjukdom eller dess behandling (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2011). För patienten med kronisk njursjukdom blir stöd och 

information från sjuksköterskan viktig för god livskvalité (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Många dialyspatienter besväras av olika biverkningar, bland annat trötthet och illamående, 

och upplever ett försämrat fysiskt och psykiskt välbefinnande. Trötthet är ett symtom som 

ofta uppkommer i samband med dialysbehandling. Patienterna kan drabbas av fatigue, en 

kronisk trötthet, som har negativ inverkan på deras dagliga liv (O`Sullivan & McCarthy, 

2009).  

 

Termen trötthet kan inte jämställas med kronisk trötthet, då den inte fullt ut belyser dess 

innebörd och har därför valts bort. I fortsättningen av studien kommer i huvudsak uttrycket 

kronisk trötthet att användas i stället för fatigue. Kronisk trötthet får dock inte förväxlas med 

diagnosen kroniskt trötthetssyndrom.  

 

 

Bakgrund 

Kronisk njursvikt 

I Sverige beräknas cirka en miljon människor ha nedsatt njurfunktion, av dessa drabbas endast 

någon procent så svårt att njurarna upphör att fungera (Njurförbundet, 2011). Varje år 

insjuknar cirka 1100 personer i Sverige i njursvikt som kräver dialysbehandling. Runt 3500 

personer har dialysbehandling och omkring 500 personer får varje år en ny njure 

transplanterad (SNR, 2009).  

 

Njursjukdomar har ofta ett kroniskt förlopp och kan i flera fall leda till kronisk njursvikt, 

Chronic Kidney Disease (CKD) (Nyberg & Jönsson, 2004). Njursvikt orsakas oftast av 

glomerulonefrit, njurinflammation, då de tunna blodkärlen i njuren skadas. En annan orsak till 

njursvikt är diabetesnefropati, då njurarna skadas på grund av bakomliggande 

diabetessjukdom. Njursvikt utvecklas långsamt och leder till urinförgiftning (uremi). Den kan 

vara akut eller kronisk och symtomen vid CKD kommer oftast smygande och det kan ta flera 

år innan patienternas njurfunktion är så låg att de hamnar i aktiv uremivård (Svensk 

Njurmedicinsk Förening [SNF], 2007). 
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I ett tidigt skede av sjukdomen är det vanligaste symtomet trötthet. Symtomen blir fler och 

mer påtagliga ju längre sjukdomen fortskrider. Patienten drabbas av uremiska symtom som till 

exempel nedsatt aptit, illamående, viktminskning, klåda, anemi, kräkningar samt 

vätskeansamling i kroppen (Kamp Nielsen, 2008). 

 

Den njursjuke patienten kontrolleras kontinuerligt på en njurmottagning. Där får patienten 

information om vilka behandlingsalternativ som finns och vad de innebär (Nyberg & Jönsson, 

2004). Alternativen som finns är konservativ behandling med medicinska åtgärder eller aktiv 

uremivård med dialys och/eller njurtransplantation (Furuland & Wikström, 2008). 

Dialysbehandling 

Patienter med njursvikt kan få behandling genom peritonealdialys (PD) eller hemodialys 

(HD). Valet av behandlingsform avgörs beroende på patientens medicinska tillstånd, sociala 

förhållanden samt patientens vilja till delaktighet (Nyberg & Jönsson, 2004). 

 

Dialysbehandling inleds när patientens symtom inte kan kontrolleras med annan medicinsk 

behandling (SNF, 2007). Dialys är ingen botande behandling, men det är ett sätt att rena 

blodet från slaggprodukter och befria kroppen från överskottsvätska (Njurförbundet, 2011).  

Vid HD renas blodet utanför kroppen med hjälp av en dialysmaskin. Blodet måste lämna och 

återföras till kroppen med stor hastighet. Då behövs tillgång till ett blodkärl med högt flöde, 

en access (Nyberg & Jönsson, 2004).  De vanligaste accesserna är arteriovenös fistel, 

arteriovenöst graft eller en central dialyskateter (CDK) (Njurförbundet, 2011). Vilken access 

som väljs beror på om dialysbehandlingen startar akut eller planerat och på hur bra patientens 

kärl är. Via accessen leds sedan patientens blod med hjälp av slangar till ett filter (den så 

kallade konstgjorda njuren) där blodet renas från slaggprodukter och ett överskott av 

kroppsvätska avlägsnas (Nyberg & Jönsson, 2004). För standard hemodialys rekommenderas 

behandling tre gånger i veckan minst fyra timmar per gång (SNF, 2007). Att genomgå 

dialysbehandling är inte komplikationsfritt (Furuland & Wikström, 2008). Det kan bland 

annat innebära biverkningar som till exempel blodtrycksfall och kramp på grund av att för 

mycket vätska avlägsnas. Dialyspatienten blir bunden till fasta rutiner och de måste alltid 

begränsa sitt vätskeintag samt en del kostrestriktioner (ibid). Att leva med dialys innebär ett 

annorlunda liv och sjuksköterskan ska kunna ge information och stöd till patienten och vara 

lyhörd för dennes önskemål (Nyberg & Jönsson, 2004). 

Omvårdnad 

Sjuksköterskan ska ha ett holistiskt synsätt vilket innebär fokus på hela människan. Empati är 

en grundläggande förutsättning för att kunna vårda patienten ur ett holistiskt perspektiv [SSF, 

2011]. Det är viktigt att sjuksköterskan har en god relation med patienten eftersom detta 

skapar trygghet och kan leda till bättre hälsa (Nyberg & Jönsson, 2004). Hälsa upplevs olika 

och sjuksköterskans övergripande ansvar är att främja patientens hälsa. Det är viktigt att 

patienten uppmuntras till delaktighet för att kunna medverka i någon form av egenvård. Att 

patienten är noggrann och medveten om betydelsen av att följa de kost- och 

vätskerestriktioner som finns (ibid).  
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Enligt Orem är omvårdnadens mål att hjälpa patienten till självständighet (Orem, 2001). 

Ibland behöver patienten hjälp att klara av egenvårdsaktiviteter, men målet är alltid att 

patienten själv ska kunna utföra en del av dessa aktiviteter när kunskap och möjlighet finns. 

Orem ser omvårdnaden som en hjälp till självhjälp och menar att alla människor har en 

strävan att göra det så bra som möjligt för sig själv (ibid).  

 

Sjuksköterskan ska försöka optimera och individanpassa dialysbehandlingen så långt det går, 

både omvårdnadsmässigt och medicinskt. Det är av stor betydelse att patienten ges möjlighet 

till delaktighet i behandlingen för att kunna hantera sin sjukdom bättre. Delaktighet kan 

innebära att patienten hjälper till att förbereda dialysmaskinen inför behandling samt att 

medverka vid nålsättning (Jahren-Kristoffersen, 2006). Det är viktigt att sjuksköterskan tar 

reda på hur patienten mår vid varje dialystillfälle som till exempel uppmärksamma högt 

blodtryck, bensvullnad, andfåddhet eller hosta som kan vara tecken på övervätskning (Nyberg 

& Jönsson, 2004). De här parametrarna är av stor betydelse för att kunna ge rätt 

dialysbehandling. Avlägsnas inte tillräckligt mycket vätska kan det leda till att patienten får 

lungödem. Patienten ska vara noga med att följa sina vätskerestriktioner. För att lära sig hur 

de ska fördela vätskeintaget under en dag bör de mäta och anteckna hur mycket vätska de 

dricker. Även kosthållningen är viktig så att patienten får rätt balans på näringsämnena i 

kroppen (ibid). Sjuksköterskan ska ge patienten information om orsaken till deras symtom 

samt ge stöd och verktyg för att vardagen ska kunna fungera bättre. Några mål som 

sjuksköterskan har för omvårdnaden av patienten är att de ska kunna leva ett så bra liv som 

möjligt och bevara sin livskvalitet (O`Sullivan & McCarthy, 2009). 

Världshälsoorganisationen (World health organization [WHO], 1997,s 1) definierar att  

livskvalitet är en: 

 

Individual´s 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. 

Kronisk trötthet 

Många dialyspatienter drabbas av olika biverkningar som till exempel blodtrycksfall, 

muskelkramper, illamående, kräkningar och trötthet (Nyberg & Jönsson, 2004).  Den kroniska 

tröttheten, även kallad fatigue, påverkar patientens livskvalitet negativt (O`Sullivan & 

McCarthy, 2009). Det är skillnad på trötthet och fatigue. Enligt Olson (2007) är trötthet när 

orken i musklerna inte finns till följd av arbete, men som försvinner vid vila och sömn. Den 

påverkar inte det sociala livet och den tar inte heller kontrollen över kroppen. Karakteristiskt 

för fatigue är koncentrationssvårigheter, svårt att sova, ångest, känslig för ljus, lukt, smak och 

beröring. Det blir även stora begränsningar i det sociala livet och olika aktiviteter (ibid).    

 

En kronisk trötthet kan uppkomma i samband med hemodialys (Kutner, 2004). Den 

identifieras primärt som en fysisk upplevelse lokaliserad till kroppen och sedan relaterat till en 

begränsad energinivå. Det upplevs av många att den kroniska tröttheten lätt kan ta kontrollen 

över deras liv (Wilson, Whitehead & Burrell, 2011). Trötthet som inte behandlas kan leda till 

minskad livskvalitet, med depressioner, isolering och försämrad fysisk och mental energi 

(O`Sullivan & McCarthy, 2009). På grund av den kroniska tröttheten som uppkommer i 

samband med hemodialysbehandlingen upplever många patienter att de inte längre orkar 
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utföra sitt jobb (Nyberg & Jönsson, 2004). Den sociala delen av livet blir också påverkad på 

ett negativt sätt då de känner att energin inte räcker till för att orka med olika aktiviteter 

(O`Sullivan & McCarthy, 2009).  

 

Många patienter upplever att de inte får tillräckligt med stöd och hjälp vid biverkningen 

kronisk trötthet. Den kroniska trötthetens påverkan på patienten behöver belysas mer eftersom 

det är ett osynligt symtom. 

 

 

Syfte 

Syftet var att belysa den kroniska trötthetens påverkan på patienter i behov av hemodialys. 

 

 

Metod 

Datainsamling 

Studien genomfördes som en litteraturstudie. I en litteraturstudie är det litteraturen som utgör 

”data” och inte intervjuer eller enkätsvar. Det är olika typer av litterära dokument, kvalitativa 

och kvantitativa studier. Det är syftet som styr vilka texter som väljs (Friberg, 2006).  

 

Litteraturstudien har utformats efter Polit och Becks flödesschema (Polit & Beck, 2008). 

Arbetsgången börjar med att sökord som motsvarar syftet väljs ut. Sedan genomförs 

sökningar i olika databaser och manuellt. Artiklar som ej finns i fulltext beställs. 

Sammanfattningar läses igenom och artiklar som är relevanta för studien väljs ut. Materialet 

organiseras och analyseras ytterligare och sammanställs sedan i en litteraturstudie (ibid). 

 

Till studien har vetenskapliga artiklar sökts i de medicinska och omvårdnadsrelaterade 

databaserna PubMed och Cinahl. Även manuell sökning är gjord via referenslistor i artiklar 

som redan granskats. Inklusionskriterier för de vetenskapliga artiklarna har varit artiklar 

publicerade mellan 2004-01-01 till 2012-01-01, män och kvinnor över 18 år, skrivna på 

engelska och som svarade på syftet. En av artiklarna i resultatdelen som hittades via manuell 

sökning var från 2003 men valdes ändå att tas med eftersom den svarade bra på studiens syfte. 

 

Exklusionskriterier har varit barn under 18 år och peritoneal dialys. Sökningen börjades med 

att sökord som var relaterade till syftet identifierades. MeSH termer söktes för att få de rätta 

sökorden vid sökning i databasen PubMed. Sökord som användes vid sökning i PubMed och 

Cinahl i olika kombinationer var hemodialysis, experience, nursing, nursing care, symptom, 

symptoms, quality of life, fatigue, tiredness, patient, patients och sleep disorders. Sökorden 

experience och symptom trunkerades också för att få en större bredd på sökningen. Orden 

fatigue, symptoms, qualilty of life, nursing care, hemodialysis, patients och sleepdisorders 

hittades via MeSH termer och har därför använts vid sökning av artiklar, se tabell 1, 

Sökordsöversikt. Orden sleep disorders har satts inom citationstecken i sökningen för att 

begränsa antalet träffar. För att vara konsekventa och inte blanda uttrycken kronisk trötthet 

och fatigue har det i föreliggande studie valts att endast använda uttrycket kronisk trötthet. 
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Sökningen av vetenskapliga artiklar gav 38 stycken i urval ett som sedan resulterade i 17 

vetenskapliga artiklar i urval två som var av god kvalitet, se tabell 2, Sökhistorik, bilaga A1-

A2. 
 

Tabell 1. Sökordsöversikt 

Sökord 
PubMed 
MeSH-term 

Cinahl 
Subject heading list 

Hemodialys Hemodialysis (MeSH) Hemodialysis 

Symtom 
Symptoms (MeSH)  

Symptom* (fritext) 
Symptoms 

Livskvalitet Quality of life (MeSH) Quality of life 

Omvårdnad 
Nursing (fritext) 

Nursing care (MeSH) 
Nursing 

Trötthet Fatigue (MeSH) 
Fatigue 

Tiredness 

Upplevelser 
Experience (fritext) 

Experienc* (fritext) 
Experience 

Patienter 
Patients (MeSH) 

Patient (fritext) 
 

Sömnproblem ”Sleep disorders” (MeSH)  

 

 

Databearbetning 

Bearbetningen av data började med att samtliga artiklar lästes igenom var för sig och delar av 

resultatet som motsvarade syftet ströks under, även små minnesanteckningar skrevs i 

artiklarnas marginal. Detta för att snabbare få en överblick över artiklarnas innehåll då de 

lästes igen. Tillsammans gjordes sedan en kondensering, det skrevs en kort sammanfattning 

av varje artikels resultat som motsvarade syftet. Fakta som inte motsvarade syftet togs bort. 

Flera granskningar av artiklarnas resultat har gjorts för att finna ytterligare fakta och 

kontrollera att värdefull information inte fallit bort. Därefter kvalitetsgranskades artiklarna 

utifrån ett bedömningsformulär för kvalitativa och kvantitativa studier (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011). När artikeln uppfyllde alla krav i bedömningsformuläret bedömdes den 

vara av hög kvalitet. Fattades någon del bedömdes den vara av medelkvalitet. En kvalitativ 

och en kvantitativ artikelöversikt med sammanfattning av syfte, metod och resultat utfördes i 

tabellform, se tabell 3-4, bilaga B1-B2 och C1-C9. Artiklarnas resultat jämfördes och likheter 

och olikheter hittades. Genom induktiv ansats framkom resultatet och detta fördes sedan 

samman i olika kategorier. Valet av kategorierna uppkom då artiklarnas resultatdel ytterligare 

granskades och där material med liknande innehåll fördes samman. 

 

 

Resultat 

Resultatet redovisas i tre kategorier: fysisk påverkan, psykisk påverkan och social påverkan. 
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Fysisk påverkan  

Det vanligaste symtomet hos patienter i behov av hemodialys var kronisk trötthet och detta 

påverkade patienten fysiskt (Caplin, Kumar & Darvenport, 2011; Danquah, Zimmerman, 

Diamond, Meininger & Bergstrom, 2010; Jablonski, 2007; Kazemi, Nikbakht, Hasanpour, 

Hassankhani & Mills, 2011; Kring & Crane, 2009; Letchmi et al., 2011; Williams, Crane & 

Kring, 2007). Enligt Caplin et al. (2011) var även kronisk trötthet det mest återkommande 

symtomet vid hemodialysbehandling. Kronisk trötthet var en trötthet som skiljde sig märkbart 

från den normala tröttheten, en obehaglig och tung känsla som var svår att övervinna och som 

inte gick att sova bort (Bonner, Wellard & Caltabiano, 2008). Enligt Jhamb et al. (2009) 

kunde den kroniska tröttheten hos patienter som var i behov av hemodialys förknippas med 

andra faktorer som till exempel grundsjukdomen. Den fysiska påverkan av den kroniska 

tröttheten hos patienten upplevdes som allra starkast under de dagar de genomgått 

behandlingen. Det var inte ovanligt att den dagen endast ägnades åt vila och ingen fysisk 

aktivitet kunde utföras (Bonner et al., 2008; Danquah et al., 2010). Enligt Caplin et al. (2011) 

upplevde cirka en fjärdedel av patienterna att de kände sig återhämtade till sitt fysiska 

habitualtillstånd bara ett par minuter efter dialysbehandlingens slut. Omkring en tredjedel 

upplevde sig återhämtade strax efter att de kommit hem från behandlingen. Ungefär en 

fjärdedel kände sig bättre på morgonen efter och cirka fyra procent av patienterna kände sig 

inte återhämtade förrän det var dags för nästa behandling. Männen var de som återhämtade sig 

snabbast efter behandling (ibid).  

Kronisk trötthet kunde beskrivas på olika vis som trötthet, svaghet, utmattning eller brist på 

energi som påverkade kroppen fysiskt (Letchmi et al., 2011). Upplevelsen hade tydliga 

samband med hur länge patienten haft hemodialysbehandling. Den kroniska tröttheten 

förvärrades ju längre tid behandlingen pågick (ibid). Patienter i behov av hemodialys hade 

ofta en dålig sömnkvalitet och upplevde en hög förekomst av sömnstörningar (Iliescu et al., 

2003; Merlino et al, 2005). Sömnstörningarna var relaterade till den kroniska tröttheten (Lee, 

Lin, Chaboyer, Chiang & Hung, 2005). Den fysiska hälsan påverkades negativt av dålig 

sömnkvalitet och detta hade en stor betydelse för hur patienten upplevde sin livssituation 

(Iliescu et al., 2003; Mucsi et al., 2004). Risken för följdsjukdomar hos patienter som var i 

behov av hemodialys var större hos de med kronisk trötthet och sömnproblem (Mucsi et al., 

2004).  

  

Det sågs ett samband mellan kronisk trötthet och en sämre fysisk förmåga att utföra dagliga  

aktiviteter (Bonner et al., 2008). Fysisk träning under dialys var viktigt för att patienten skulle 

må bättre och förbättra sin livskvalitet (Ouzouni, Kouidi, Sioulis, Grekas & Deligiannis, 

2008). Att vara aktiv under sin dialysbehandling gav även goda resultat vad gällde att öka 

patientens fysiska kapacitet och energinivå. Ett sätt att utföra fysisk aktivitet under 

dialysbehandlingen var att träna med till exempel sängcykel (ibid).   

 

Kronisk trötthet beskrevs av patienterna som ett symtom som försämrade deras fysiska hälsa 

(Kazemi et al., 2011). Kazemi et al. (2011) delade in den kroniska tröttheten i två grupper 

som valdes att benämnas som fysisk och psykisk kronisk trötthet. Den fysiska kroniska 

tröttheten var associerad med en brist på styrka och energi och en minskad förmåga till 

aktiviteter och sociala relationer. Detta ledde till en känsla av isolering från det övriga 

samhället (ibid). Många patienter kände att de hellre ville vara hemma där de kände till allt 

och där de kunde göra vad de ville, till exempel om de behövde vila då de inte orkade mer 

(Hagren, Pettersen, Severinsson, Lützen & Clyne, 2005). Livsstilsförändringar kunde vara en 

metod för att producera mer energi som var nödvändig i mötet med de dagliga fysiska 
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utmaningarna (Lee et al., 2005). Patienterna försökte lära sig att förstå sin kropp och 

utvecklade metoder för att lättare kunna kontrollera sin kroniska trötthet. Det kunde handla 

om att hämta barnen själv på eftermiddagen och låta barnen åka skolbussen på morgonen eller 

att gå ner i arbetstid då det blev mer energi över till familjen och vardagslivet (ibid). Att vara i 

behov av hemodialys krävde flera timmars behandling på sjukhuset varje vecka (Kazemi et 

al., 2011). Detta kunde upplevas som väldigt påfrestande för patienten då de kände att 

kroppen var fysiskt nedsatt vilket gjorde att det ofta kändes svårt att ta sig iväg till 

behandlingen (ibid).  

Psykisk påverkan 

Många upplevde tröttheten så stark att de inte kunde koncentrera sig på någonting och de hade 

svårt att minnas saker. Detta gjorde att de hade svårt att föra ett normalt samtal, vilket även 

påverkade den psykiska hälsan negativt (Lee et al., 2005). Den psykiska hälsan försvagades 

också eftersom hemodialysen tog upp mycket av deras liv och patienterna såg behandlingen 

som en ändlös process (Hagren et al., 2005). Patientens psykiska styrka var nedsatt och detta 

kunde medföra att depression lättare kunde uppstå. Depressionens förekomst gjorde att 

patienten hade svårare att finna motivation och livskraft till att hantera den kroniska tröttheten 

(Kring & Crane, 2009; Lee et al., 2005). Patienten upplevde att de miste sin kontroll på grund 

av utmattning som ledde till en förlust av kraft och energi (Lee et al., 2005). Den psykiska 

styrkan var det som avgjorde om patienten hade kraft till att övervinna tröttheten (ibid).  

 

Ångest och depression var vanligt förekommande hos patienter som upplevde kronisk trötthet 

i samband med hemodialys (Kring & Crane, 2009; Ouzouni et al., 2008; Williams et al., 

2007) och detta påverkade deras livskvalitet negativt (Kring & Crane, 2009). Enligt Elder et 

al. (2007) var depression vanligare hos patienter med kronisk trötthet som hade en dålig 

sömnkvalitet jämfört med de som hade en god sömnkvalitet. Även den kroniska tröttheten i 

sig hade en negativ inverkan på livskvaliteten vilket ledde till en psykisk påverkan (Letchmi 

et al., 2011). För att kunna förstå och utvärdera patientens livskvalitet var det viktigt för 

sjuksköterskan att förstå bördan av sjukdomen ur patientens synvinkel (Kring & Crane, 2009). 

Det har visat sig att patientens psykiska status och graden av depression påverkade patienten 

positivt om de regelbundet utförde fysisk träning (Ouzouni et al., 2008). Detta ledde till att 

patientens livskvalitet förbättrades (ibid).  

Kronisk trötthet var ett icke-specificerat och osynligt symtom och upplevdes olika av varje 

individ. Graden av kronisk trötthet kunde variera från trötthet till utmattning (Lee et al., 

2005). Det kunde vara lätt både för patienten och sjukvårdspersonalen att se symtomet 

kronisk trötthet som en del av sjukdomen och inte som ett symtom av dialysbehandlingen 

(ibid). Enligt Jablonski (2007) hade kronisk trötthet ett samband med sömnproblem. 

Sömnproblemen kunde vara insomningssvårigheter, att vakna för tidigt, restless legs och apné 

(Al-Jahdali et al., 2010; Elder et al., 2007; Merlino et al., 2005; Mucsi et al., 2004). Flera 

patienter med kronisk trötthet med ett eller flera sömnproblem hade en högre nivå av daglig 

trötthet, högre sjukdomskänsla och lägre självupplevd psykisk hälsa jämfört med patienter 

utan sömnproblem. Detta påverkade patienten psykiskt då de ofta kände sig trötta eftersom 

orken var nedsatt. En känsla av att patienten kände sig otillräcklig och inte betydelsefull 

uppkom hos patienten och den psykiska hälsan försvagades (Mucsi et al., 2004). Enligt Al-

Jahdali et al. (2010), Bonner et al. (2008) och Danquah et al. (2010) upplevde kvinnor den 

kroniska tröttheten värre och hade en högre grad av insomningsproblem jämfört med män. 
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Patienten uttryckte ett behov av att vara i hemmiljön. Att ha en egen stol eller säng nära till 

hands skapade trygghet och en möjlighet till att kunna vila då tröttheten tilltog (Hagren et al., 

2005). Att ständigt kämpa mot njursvikten och den tidskrävande dialysbehandlingen var 

psykiskt påfrestande då patienten inte hade den kraft och energi som önskades (Jhamb et al., 

2009). Patienterna upplevde att de förlorade den personliga auktoriteten som en följd av att de 

kändes fångade av dialysbehandlingen (Kazemi et al., 2011). Känslan av att vara fångad 

kunde vara på två olika sätt; genom att de var kopplade till en dialysmaskin och ett beroende 

av tid och plats för dialys. Att vara beroende av en hemodialysmaskin gav patienten en 

pessimistisk känsla. De ständiga sjukhusvistelserna gjorde patienten påmind om sjukdomen 

och dess problem vilket kunde leda till en känsla av utmattning (ibid). Vid flera tillfällen fick 

patienten ställa in planerade aktiviteter till följd av den kroniska tröttheten och detta 

påverkade patientens psykiska hälsa negativt (Hagren et al., 2005; Lee et al. 2005).  

 

En del patienter upplevde att det var svårt att få sjuksköterskans uppmärksamhet och stöd när 

det gällde den kroniska tröttheten (Hagren et al., 2005). När sjuksköterskan inte visade 

förståelse och respekt över patientens livssituation kunde det leda till en känsla av emotionell 

distans för patienten (ibid). 

Social påverkan 

En del patienter kände att sjukdomen gjorde intrång på deras dagliga sociala liv och friheten 

berövades när de var beroende av tidskrävande behandling för att överleva (Hagren et al., 

2005; Kazemi et al., 2011). De kände sig instängda och fråntagna ett normalt liv. Den 

kroniska tröttheten var ett stort problem som begränsade patienten både i sociala relationer 

samt aktivitet. Många kämpade för att få ett begränsat liv att fungera då de var tvungna att 

vara bundna till en dialysmaskin flera timmar varje vecka (Hagren et al., 2005).  

 

Många patienter pratade osammanhängande på grund av att tröttheten gjorde det svårt att få 

ihop tankarna, vilket gjorde att personer i deras omgivning hade svårt att förstå vad de 

menade (Lee et al., 2005). Det sågs ett samband mellan kronisk trötthet och en sämre förmåga 

att utföra dagliga och sociala aktiviteter (ibid). Att vara med på stora tillställningar och umgås 

med människor tog mycket energi och var väldigt krävande för dialyspatienterna, vilket 

ibland var svårt för de anhöriga att förstå (Hagren et al., 2005; Lee et al. 2005). Detta kunde 

skapa en oro för patienten eftersom tanken på vad familj och vänner kände alltid fanns där 

(Hagren et al., 2005). Lusten att umgås och vara med fanns men den kroniska tröttheten 

gjorde att patienten inte orkade (ibid). Rädslan att mista sina vänner och arbetet var stor då 

förmågan och orken att vara socialt aktiv inte längre fanns (Lee et al., 2005). Patienterna tog 

avstånd från vänner och andra aktiviteter på grund av den stark kronisk trötthet efter 

dialysbehandlingen (ibid). Patienter i behov av hemodialys önskade mer energi för att kunna 

leva ett normalt socialt liv (Jhamb et al., 2009). Den kroniska tröttheten minskade patientens 

livskvalitet (ibid). Många av patienterna kände att den psykiska aspekten av kronisk trötthet 

skapade förtvivlan på grund av att det sociala livet blev lidande och gjorde det svårt för 

patienten att kommunicera med andra eftersom orken inte fanns (Kazemi et al., 2011). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie har genomförts för att få en överblick över aktuell forskning om den 

kroniska trötthetens påverkan på patienter i behov av hemodialys. Sökningen startade med att 

relevanta söktermer utifrån studiens syfte valdes ut. I början av studien var syftet att belysa 

förekomsten av kronisk trötthet samt trötthetens påverkan på livskvalitén och upplevelsen av 

detta hos patienten i behov av hemodialys. Därför har sökorden livskvalité och upplevelser 

tagits med i artikelsökningarna. När sedan artiklarna lästes igenom kändes det som att orden 

livskvalité och upplevelser skulle tas bort som egna ord från syftet eftersom dessa ändå kunde 

bli inkluderade i studiens resultat. På så vis har det nuvarande syftet kommit fram.  

 

Begränsningen att inte ta med artiklar före år 2004 grundade sig i den ökande utvecklingen 

där ständiga medicinska och omvårdnadsmässiga landvinningar leder till förbättringar inom 

dialysvården. Trots det finns det med en artikel från 2003 som hittades via manuell sökning.  

Artikeln svarade bra mot syftet och var av bra kvalitet.  

 

Valet av Cinahl och PubMed som databaser vid sökningarna var medvetna eftersom de i 

huvudsak inriktar sig på omvårdnadsforskning. Sökningarna i de två databaserna Cinahl och 

PubMed har gjorts vid flertal tillfällen. Användandet med olika sökordskombinationer har 

skett samt MeSH-termer/Subject headings, se tabell 2, Sökhistorik, bilaga A1-A2. Flera av 

artiklarna återkom i de olika sökningarna och detta visade att sökningarna var relevanta och 

grundliga och tillslut uppnåddes en mättnad av sökningen. Sökningarna resulterade i 17 

resultatartiklar som motsvarade syftet med föreliggande litteraturstudie. Artiklarna bedömdes 

utifrån ett bedömningsformulär om de hade hög, medel eller låg kvalitet (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2011). Denna bedömningsmetod kan lätt speglas av bedömarnas tidigare 

erfarenheter. Därför kan bedömningsresultatet bli godtyckligt och det var en svaghet. Endast 

artiklar som var av hög eller medel kvalitet har tagits med i studien. Bedömningen om 

artiklarna blev medel eller hög kvalitet berodde på om bortfallet var tydligt beskrivet och om 

alla delar, som bakgrund, metod, syfte, resultat, diskussion och slutsats, var presenterade i 

artikeln (ibid). Polit och Becks flödesschema har varit en vägledning till föreliggande 

litteraturstudies tillvägagångssätt (Polit & Beck, 2008). Under analysprocessen i föreliggande 

litteraturstudie har flera diskussioner förts angående artiklarnas resultat och detta kan ha ökat 

trovärdigheten för resultatet. 

 

Sökningarna gav 17 artiklar där endast tre artiklar var av kvalitativ metod vilket kan ses som 

en svaghet. Kvalitativa studier kan oftare fånga mer av patientens egna upplevelser, då 

deltagarna får uttrycka sig fritt i en intervju, jämfört med kvantitativa studier där redan 

svarsalternativ finns i enkäten. Dock frågas det inte efter patientupplevelser i syftet. Å andra 

sidan kan det vara en styrka att ha med många stora kvantitativa studier eftersom de fångar ett 

stort antal patienter från olika länder.  

 

I litteraturstudien har det gjorts en tolkning av andras resultat, något som är ofrånkomligt. 

Alla valda resultatartiklar är på engelska och eftersom det inte är vårt modersmål kan där 

uppstå feltolkningar och missuppfattningar av resultatet. En svaghet i studien var också att 

artiklar endast sökts på det engelska språket och där har kanske viktig forskning fallit bort. 
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Förslagsvis skulle sökningarna gjorts både på engelska och svenska eftersom det är två språk 

som behärskas.  

Resultatdiskussion 

I de flesta av de 17 resultatartiklarna, där tre är kvalitativa och 14 kvantitativa, har etiska 

aspekter uppmärksammats och flertalet även kontrollerats av en etisk kommitté. Det beskrivs 

inte vilka aspekter det har tagits hänsyn till och detta kan vara en svaghet. Dock är de 

granskade av en etisk kommitté och i och med detta får det antas att en etisk aspekt tagits i 

beaktning. En styrka med kvalitativa studier är att de bygger på intervjuer då personerna som 

deltar får möjlighet att med egna ord beskriva sina upplevelser och resultatet kan speglas från 

olika perspektiv. Alla studier anger att urvalet var personer från olika dialysavdelningar. 

Redovisning av bortfallet saknas i en av de kvantitativa artiklarna.  

 

I de valda resultatartiklarna ingick personer från USA, Taiwan, Sverige, Iran, Malaysia, 

Australien, Storbritannien, Canada, Italien och Saudi-Arabien. Detta ses som en styrka i 

studien eftersom alla världsdelar är representerade och ger ett världsperspektiv. En svaghet i 

studien är att det finns krav på deltagarna i de olika forskningsstudierna att kunna läsa och 

förstå det engelska språket. Risken med detta krav kan vara att det missas att inkludera 

deltagare som på ett värdefullt sätt kan bidra till resultatet.  

 

I flera av artiklarna ställs det krav på att deltagarna ska vara i så pass god fysisk form att de 

orkar delta i forskningen (Hagren et al., 2005; Jablonski, 2007; Kazemi et al., 2011; Kring & 

Crane, 2009; Lee et al., 2005; Merlino et al., 2005; Mucsi et al., 2004). Detta kan ses som 

både en styrka och en svaghet. Styrkan är att deltagare i för dålig fysisk form tagits bort vilket 

ger ett mer rättvisande resultat eftersom de förmodligen inte skulle orkat delta i studien fullt 

ut. Svagheten med detta kan vara att deltagare som tillfälligt var för sjuka valts bort fast de 

annars kanske hade bidragit med viktigt resultat i forskningen.  

  

Alla resultatartiklarna har inkluderat både män och kvinnor i undersökningarna (Al-Jahdali et 

al., 2010; Bonner et al., 2008; Caplin et al., 2011; Danquah et al., 2010; Elder et al., 2007; 

Hagren et al., 2005; Iliescu et al., 2003; Jablonski, 2007; Jhamb et al., 2009; Kazemi et al., 

2011; Kring & Crane, 2009; Lee et al., 2005; Letchmi et al., 2011; Merlino et al., 2005; Mucsi 

et al., 2004; Ouzouni et al., 2008;) utom en som endast tittat på det kvinnliga könet (Williams 

et al., 2007). Majoriteten av artiklarnas resultat visar ingen signifikant skillnad mellan män 

och kvinnor vad gäller upplevelsen av kronisk trötthet (Caplin et al., 2011; Elder et al., 2007; 

Hagren et al., 2005; Iliescu et al., 2003; Jablonski, 2007; Jhamb et al., 2009; Kazemi et al., 

2011; Kring & Crane, 2009; Lee et al., 2005; Letchmi et al., 2011; Merlino et al., 2005; Mucsi 

et al., 2004; Ouzouni et al., 2008; Williams et al., 2007). Enligt Al-Jahdali et al. (2010), 

Bonner et al. (2008) och Danquah et al. (2010) framkommer det i deras resultat att kvinnor 

upplever den kroniska tröttheten värre och har en högre grad av insomningsproblem jämfört 

med män. 

 

I flera av resultatartiklarna beskrivs det att kronisk trötthet är den biverkning som förekommer 

mest vid hemodialysbehandling och påverkar patientens livskvalité negativt (Caplin et al., 

2011; Danquah et al., 2010; Hagren et al., 2005; Jablonski, 2007; Jhamb et al., 2009: Kazemi 

et al., 2011; Kring & Crane, 2009; Lee et al., 2005; Letchmi et al., 2011). Många patienter 

upplever den kroniska tröttheten som en mycket svår och jobbig biverkning (Williams et al., 

2007).  



      Bilaga C 

11 

 

   

Att vara i god kondition är viktigt för alla patienter som är i behov av hemodialys 

(Vårdhandboken, 2012). En god kondition stärker skelettmuskulaturen, sänker högt blodtryck 

och minskar risken för hjärt- och kärlsjukdom. Eftersom patienterna i behov av hemodialys är 

sängliggande cirka 12 timmar i veckan riskerar de att den fysiska aktiviteten minskar. Detta 

kan leda till en förändrad balans i patientens blodomlopp och hjärta vilket påverkar patientens 

trötthet och välbefinnande (ibid). Detta styrks av Ouzouni et al. (2008) som skriver att det är 

viktigt att försöka få patienten att aktivt delta i någon form av träning under behandlingen, då 

det visar sig öka den fysiska konditionen hos patienten och genom det även förbättrar 

livskvalitén. Det är därför viktigt att tidigt involvera sjukgymnasten och lägga upp ett 

individuellt träningsprogram för varje patient. Att uppmuntra patienten till fysisk träning kan 

också förbättra patientens psykiska status (ibid).  

 

Patientens psykiska hälsa påverkas mycket av den kroniska tröttheten (Lee et al., 2005). Att 

sova bort stora delar av sin lediga tid och att vara på sjukhus flera timmar i veckan gör att 

patientens psykiska styrka minskar (Hagren et al., 2005). Detta kan leda till depressioner hos 

patienten (Lee et al., 2005), därför skulle det vara viktigt att sjuksköterskan är uppmärksam på 

tecken som kan tyda på depression. Att både lida av kronisk trötthet och depression gör 

patienten ännu svagare psykiskt. Det kan innebära att det är svårare för patienten att acceptera 

sin livssituation och att orka ta tag i olika problem. 

 

Resultatet visar att kronisk trötthet är ett osynligt symtom som inte uppmärksammas i 

tillräckligt stor utsträckning (Lee et al., 2005). Fokus läggs mer på synliga symtom som till 

exempel kramp och klåda. Det hade varit intressant om patienten tillsammans med 

sjuksköterskan upprättat en handlingsplan för symtomet kronisk trötthet, då kanske detta hade 

kunnat synliggöra problemet och på så sätt vara en hjälp för patienten att kunna hantera den 

kroniska tröttheten samt få råd och stöd av sjuksköterskan. Detta kan eventuellt leda till att 

patientens fysiska, psykiska och sociala liv förbättras. Under studiens gång har det visat sig att 

ett flertal studier tittat på kronisk trötthet vid kronisk njursjukdom, men få har tittat på kronisk 

trötthet i samband med hemodialysbehandling. Denna reflektion styrks av Caplin et al., 

(2011).  

 

Det är svårt för omgivningen att förstå vad den kroniska tröttheten innebär för patienten (Lee 

et al., 2005). Det är inte ovanligt att planerade aktiviteter får ställas in på grund av tröttheten 

och patienten själv och eventuella anhöriga upplever en besvikelse (ibid). Händer det vid 

upprepade tillfällen påverkar det patienten psykiskt och depression kan uppkomma då 

patientens tankar kring sig själv blir mer negativa. Därför är det av stor betydelse att 

sjuksköterskor tidigt informerar patienten och anhöriga om denna biverkning för att öka 

förståelsen. Att lära patienten att lyssna på sin kropp och sätta upp mål som går att uppnå kan 

leda till att patienten behåller sin livskvalité längre (Hagren et al., 2005). Varje dialyspatient 

bör ha en omvårdnadsansvarig sjuksköterska som patienten får en god relation till. Detta leder 

till att patienten känner sig trygg och sedd, där varje symtom tas på allvar och ingenting 

ignoreras (Lee et al., 2005). I flera av studierna visar det sig att den kroniska tröttheten är ett 

symtom av dialysbehandlingen och därför är det viktigt att det inte bara ses som en del av den 

kroniska njursjukdomen (Caplin et al., 2011; Danquah et al., 2010; Jablonski, 2007; Kazemi 

et al., 2011; Kring & Crane, 2009; Letchmi et al., 2011; Williams et al., 2007). Enligt Hagren 

et al. (2005) visar det sig att patienter som inte får förståelse och respekt av sjuksköterskan 

drar sig tillbaka och undanhåller viktig information som kan ha betydelse för patienten. Det är 

viktigt att sjuksköterskan lägger upp en individuell omvårdnadsplan tillsammans med 
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patienten (Letchmi et al., 2011). Målen ska vara tydligt formulerade och en vägledning för att 

patientens dagliga och sociala liv ska fungera bättre (ibid).  

 

I resultatet framkommer det att patientens sociala liv blir lidande på grund av den 

tidskrävande behandlingen och den kroniska tröttheten. Många känner sig isolerade från 

omvärlden då de känner att de bli berövade sin frihet och möjligheten till spontana aktiviteter 

minskar. När orken inte alls finns väljer patienten själv bort att umgås med vänner. De känner 

också att de förlorar sin personliga auktoritet och rädslan för social isolering blir stor (Kazemi 

et al., 2011). Ibland upplever patienterna att det är svårt att kombinera arbete och 

dialysbehandling. Det är viktigt att sjuksköterskor försöker uppmuntra patienten till att 

fortsätta sitt arbete. Detta kan göras genom att ha en bra relation till patienten, ge stöd och 

goda råd. Under en eventuell sjukskrivning kan det vara bra om patienten försöker hålla 

kontakten med sin arbetsplats. Detta för att upprätthålla en del av patientens sociala nätverk 

och att patienten fortfarande ska känna sig betydelsefull. 

 

Med den kroniska tröttheten begränsas patientens sociala relationer samt fysiska aktiviteter 

(Hagren et al., 2005). Detta är väldigt påtagligt när det gäller till exempel patientens 

semesterplanering som tidigare förmodligen har varit en positiv planering i patientens liv 

(Njurförbundet, 2011). De flesta patienter som är i behov av hemodialys klarar sig inte mer än 

max två dagar utan behandling på grund av att de samlar på sig vätska och det ansamlas 

toxiska ämnen i kroppen, måste de vid semester längre än två dagar planera in 

dialysbehandling på semesterorten. Idag finns det stora möjligheter att hitta lösningar både 

inom landet och utomlands för de patienter som är i behov av dialys. Det krävs dock att 

patienten förbereds väl inför resan och för en patient med kronisk trötthet kan bara tanken på 

planeringen ses som ett stort hinder (ibid). När patienten inte kan åka iväg på semester som de 

gjort innan de var i behov av dialys kan de känna sig isolerade och berövade sin frihet. Detta 

styrks av Hagren et al. (2005) som menar att den kroniska tröttheten begränsar patienten i 

både social relationer och aktiviteter. 

 

Sömnproblem och sömnstörningar är vanligt förekommande hos patienter med kronisk 

trötthet som får hemodialys och det påverkar patientens livskvalité negativt (Elder et al., 

2007; Iliescu et al., 2003; Merlino et al., 2005; Mucsi et al., 2004). Både att vakna för tidigt på 

morgonen eller att ha svårt att somna på kvällen inverkar mycket på patientens fysiska, 

psykiska och sociala liv. De upplever en ständig trötthet som gör att de inte orkar delta så 

mycket som de vill i familjelivet, vilket gör det ofrånkomligt att deras livskvalitet påverkas. 

Ouzouni et al. (2008) menar att det går att öka energinivån genom att vara aktiv under 

dialysbehandlingen, till exempel att träna med sängcykel. Det är även viktigt att utföra fysisk 

träning i det dagliga livet när patienten inte är under dialysbehandling. För att hjälpa patienten 

att förbättra sin energinivå kan sjuksköterskan ge råd på hur patienten kan öka sin fysiska 

aktivitet som att till exempel att försöka vara ute i friska luften dagligen, även om de känner 

sig trötta (ibid). 

 

 

Konklusion  

Patienter som är i behov av hemodialys upplever som följd av behandlingen ofta en kronisk 

trötthet. Den finns där hela tiden och den går inte att likställa med en vanlig trötthet. 

Patientens liv blir påverkat på flera olika sätt av den kroniska tröttheten. Orken att vara social 

och umgås med vänner finns inte, likaså orken att utföra olika fysiska aktiviteter. Detta leder 
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ofta till en rädsla av att mista sina vänner. Den psykiska styrkan är nedsatt och därför kan 

depressioner lättare uppstå. Det är svårare att finna motivation och kraft att kunna hantera den 

kroniska tröttheten och det påverkar patientens livskvalité negativt. Sömnproblem är också 

något som många patienter med kronisk trötthet som får hemodilays lider av vilket också har 

en negativ inverkan på livskvalitén.  

 

 

Implikation  

Det ses ett samband när det gäller den negativa påverkan på livskvalitén och den kroniska 

tröttheten hos patienter som får hemodialys. Inom detta område finns det begränsad forskning 

och eftersom resultatet i litteraturstudien visar att kronisk trötthet är ett stort problem skulle 

det vara av stor vikt att belysa detta område mer i vidare forskning. Betydelsefullt inför 

framtiden vore att få fram hjälpmedel för att lindra detta symtom. Framtida studier skulle 

också kunna fokusera på familjens upplevelser då en närstående i behov av hemodialys lider 

av kronisk trötthet. Sjuksköterskan skulle behöva mer utbildning och öka sin kunskap inom 

området. Detta för att kunna hjälpa patienten på bästa sätt och lindra symtomet. 

Sjuksköterskor bör se patienter ur ett helhetsperspektiv och inte fokusera enbart på 

patienternas behandling. Att etablera en bra relation är av yttersta vikt vid god omvårdnad och 

medför att patienten känner sig mer respekterad. Det är även viktigt att sjuksköterskor ser 

kronisk trötthet som en svår biverkning av hemodialysbehandlingen. Att sjuksköterskan 

stödjer patienten och anhöriga i ett tidigt skede kan leda till en bättre förståelse vilket i sin tur 

kan lugna patienten.  
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Datum Databas Sökord/Limits/Boolska 

operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Urval 1 Urval 2 

24/1 PubMed Hemodialysis (MeSH), 

experienc*, quality of 

life (MeSH), symptoms 

(MeSH), nursing 

20040101-20120101  

English 

15 7 3 2 

24/1 PubMed Hemodialysis (MeSH), 

experience, quality of 

life (MeSH), symptoms 

(MeSH), patients 

(MeSH) 

20040101-20120101  

English 

57 10 4 (2) 2 

27/1 Cinahl Hemodialysis AND 

experience AND quality 

of life 

2004-2012 

English language 

31 10 3 (2) 1 

31/1 Cinahl Hemodialysis AND 

fatigue 

2004-2012 

English language 

53 15 6 (4) 2 

2/2 Cinahl Tiredness AND 

hemodialysis 

2004-2012 

English language 

5 2 1 1 

2/2 PubMed Hemodialysis (MeSH), 

fatigue (MeSH), 

experience, patients 

(MeSH), nursing 

20040101-20120101  

English 

8 4 3 (2) 1 

3/2 PubMed Hemodialysis (MeSH), 

symptom*, nursing care 

(MeSH) 

20040101-20120101  

English 

78 18 4 (3) 1 
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Datum Databas Sökord/Limits/Boolska 

operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Urval 1 Urval 2 

7/2 PubMed Hemodialysis (MeSH), 

patients (MeSH), 

symptoms (MeSH), 

“sleep disorders” 

(MeSH) 

20040101-20120101  

English 

66 25 5  5 

8/2 PubMed Hemodialysis (MeSH) , 

experience, fatigue 

(MeSH), patients 

(MeSH) 

20040101-20120101  

English 

21 7 5 (4) 1 

9/2 Cinahl Hemodialysis AND 

fatigue AND nursing 

2004-2012 

English language 

 

11 4 4 (3) 0 

 Manuell 

sökning 

    1 

 
*Siffran inom parentesen innebär att artiklarna har förekommit vid tidigare sökningar. 
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Tabell 3. Artikelöversikt/Forskning med kvalitativ metod 

 

Publikations-

år 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

 

 

 

2005 

Sverige 

Cinahl 

Hagren, B., 

Pettersen, I-

M., 

Severinsson, 

E., Lützén, K. 

& Clyne, N. 

Maintenance 

haemodialysis: 

patients´experi

ences of their 

life situation 

Syftet med 

studien var att 

undersöka hur 

patienter som får 

regelbunden 

hemodialys 

upplever sin 

livssituation 

114 personer med minst tre månaders 

behandling vid tre olika sjukhus i 

Sverige tillfrågades. Potentiella 

deltagare kontaktades personligen och 

med skriftlig info. Totalt deltog 41 i 

studien. 15 kvinnor och 26 män. Åldern 

var mellan 29-86 år. Intervjuerna tog 

mellan 20-60 minuter. Bortfallet var 73 

personer. Orsaken till att de föll bort var 

att de var för dåliga, trötta eller 

inlärningssvårigheter som gjorde att de 

inte kunde förstå frågorna.  

Tre huvudteman bildades av 

resultatet. 1. Inte hitta tid att 

leva: här visade det sig att de 

kände att sjukdomen gjorde 

intrång på deras liv. 2. Kände sig 

inte delaktiga i vårdsituationer: 

här visade det sig att deltagarna 

tyckte att doktorn inte alltid var 

tillgänglig och pratade bara om 

det var nödvändigt. 3. Få ett 

begränsat liv att fungera: Någon 

försökte att inte prata så mycket 

om sin sjukdom. 

Hög 

2011 

Iran  

Cinahl 

Kazemi, M., 

Nikbakht, A., 

Hasanpour, 

M., 

Hassankhani, 

H. & Mills, J. 

Experience of 

Iranian persons 

receiving 

hemodialysis: 

A descriptive, 

exploratory 

study 

Syftet med 

studien var att 

upptäcka 

upplevelser av 

sociala 

interaktioner i det 

dagliga livet hos 

personer med 

hemodialys. 

Tre olika dialysavdelningar i Iran 

ingick. 21 patienter valdes ut att delta i 

studien. Det gjordes intervjuer där 

frågorna fokuserade på effekter av det 

personliga och sociala livet hos 

patienter med hemodialys. 9 kvinnor 

och 12 män i åldrar mellan 24-74 år 

deltog. Deltagarna skulle vara över 18 

år och haft hemodialys i minst tre 

månader. Inget bortfall. 

Fyra teman blev konstruerade 

utifrån deltagarnas upplevelser 

av de sociala interaktionerna. 

Fatigue beskrevs av de flesta 

deltagarna som det symtom som 

försämrade hälsan. Fatigue 

delades in i ”kropps fatigue” och 

”mental fatigue”. 

Hög 
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Publikations-

år 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

 

 

 

2005 

Taiwan 

PubMed 

Lee, B-O., Lin, 

C-C., 

Chaboyer, W., 

Chiang, C-L. 

& Hung, C-C. 

The fatigue 

experience of 

haemodialysis 

patients in 

Taiwan 

Syftet med 

studien var att 

belysa betydelser 

av fatigue såsom 

upplevelser hos 

patienter som får 

regelbunden 

hemodialys. 

Potentiella deltagare tillfrågades om de 

ville delta i studien. Totalt blev det 14 

som deltog, 4 män och 10 kvinnor 

mellan 26-72 år i södra Taiwan. 

Metoden bestod av djupintervjuer. 

Deltagarna skulle ha fått hemodialys i 

mellan 2-6 år. Deltagarna blev 

tillfrågade hur de upplevde hemodialys 

och deras upplevelser av fatigue. När de 

kände mer eller mindre fatigue. De 

tillfrågades också om hur det påverkade 

deras dagliga liv och vad som hjälpte 

dem. Inget bortfall. 

Resultatet av intervjuerna visade 

att fatigue påverkade patienterna 

på flera olika sätt. Tio teman om 

hur fatigue upplevdes av 

deltagarna växte fram från 

intervjuerna. Dessa sattes in 

under tre olika huvudrubriker. 

Första: Fysisk fatigue (4 teman). 

Andra rubriken: Emotionell 

fatigue (3 teman). Tredje 

rubriken: Kognitiv fatigue (3 

teman). 

Hög 
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Tabell 4. Artikelöversikt/Forskning med kvantitativ metod 

 

Publikations-

år 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

 

 

 

2010 

Saudi Arabien 

PubMed 

Al-Jahdali, H., 

Khogeer, H., 

Al-Qadhi, W., 

Baharoon, S., 

Tamim, H., 

Al-Hejaili, F., 

Al-Ghamdi, M 

& Al-Sayyari, 

A. 

Insomnia in 

chronic renal 

patients on 

dialysis in 

Saudi Arabia 

Syftet med 

studien var att 

bedöma 

förekomsten av 

insomningsproble

m hos patienter 

som får 

hemodialys. 

Studien inkluderade 227 deltagare som 

fått frågeformulär att fylla i. Patienterna 

var från två olika dialysavdelningar i 

Saudi Arabien. Deltagarna var i åldrarna 

mellan 17-55 år. 53% av deltagarna var 

män och 47% var kvinnor. 

Exklusionskriterier var patienter med 

diagnosen demens.  

Resultatet visade att mer än 60% 

av deltagarna upplevde 

insomningsproblem. Det var 

vanligare med 

insomningsproblem bland de 

kvinnliga deltagarna och 

patienter med 

eftermiddagsbehandling. Alla 

patienter med 

insomningsproblem hade en 

sämre sömnkvalité 

Hög 

2008 

Australien 

Pubmed 

 

Bonner, A., 

Wellard, S. & 

Caltabiano, M 

Levels of 

fatigue in 

people with 

ESRD living in 

far North 

Queensland 

Syftet med 

studien var att 

bestämma och 

jämföra 

självrapporterade 

nivåer av fatigue 

hos patienter med 

kronisk 

njursjukdom. 

92 patienter deltog i studien varav 41 

kvinnor och 51 män. Deltagarna var 

mellan 24-84 år. Inklusionskriterier var 

patienter över 18 år och förstå engelska 

språket. Alla deltagarna fick ett 

frågeformulär där de skulle fylla i sin 

upplevda nivå av fatigue. Ju högre 

poäng i formuläret desto svårare var 

upplevelsen av fatigue. Inget bortfall.  

Resultatet visade att patienter 

med diabetesnefropati upplevde 

en hög nivå av fatigue. Även de 

med ett Hb-värde <110g/liter 

upplevde hög nivå av fatigue.  

Hög 
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Publikations-

år 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

 

 

 

2011 

England 

PubMed 

Caplin, B., 

Kumar, S. & 

Darvenport, A. 

Patient´s 

perspective of 

haemodialysis-

associated 

symtoms 

Syftet med 

studien var att 

titta på 

hemodialyspatient

er i öppenvården 

och dess 

symptom i 

samband med 

dialysbehandling. 

Det delades ut 550 frågeformulär vid 

sex olika sjukhus och några som fick 

dialys i hemmet. Det var bara 12 som 

svarade av de som fick dialys i hemmet 

så därför plockades dessa bort för att få 

ett korrektare resultat. Totalt fick man 

ihop 508 besvarade formulär. 

Deltagarna fick fylla i på en skala där de 

skulle rangordna om och hur mycket de 

upplevt några symtom, skala 0-10. (0= 

aldrig upplevt) och också tiden det tog 

att återhämta sig.   

Fatigue var det vanligaste 

rapporterade symtomet följt av 

blodtrycksfall och kramper. När 

patienten fyllde i skalan av 

frekvensen av skalan av symtom 

var det även där fatigue som 

förekom oftast. 

Hög 
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Tabell 4. Artikelöversikt/Forskning med kvantitativ metod 

 

Publikations-

år 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

 

 

 

2010 

USA 

PubMed 

Danquah, F., 

Zimmerman, 

L., Diamond, 

P., Meininger, 

J. & 

Bergstrom, N. 

Frequency, 

Severity and 

Distress Of 

Dialysis-

Related 

Symptoms 

Reported by 

Patients on 

Hemodialysis 

Syftet med 

studien var att se 

vilka symptom 

som förekom 

mest frekvent och 

som orsakade 

mest besvär för 

patienter med 

hemodialys. 

Skillnader i hur 

symtomen 

upplevdes vid 

första respektive 

andra 

behandlingen 

under en vecka 

och hur 

symtomen 

påverkade 

livskvaliteten. 

Ett urval av 122 personer vid fem olika 

dialysenheter i sydvästra USA. Av 

dessa samtyckte 114 till att svara på 

frågeformuläret. När frågeformuläret 

delades ut föll ytterligare 9 bort pga att 

de låg inlagda på sjukhus, 1 ändrade sig 

och 3 dök ej upp vid första 

behandlingen på veckan och ytterligare 

1 dök ej upp vid andra behandlingen. Så 

totalt 100 respektive 99 deltog. 

Deltagarna skulle vara över 18 år och 

haft dialys i sex månader eller mer. 

Deltagarna fick frågor som de skulle 

svara ja eller nej på om de upplevt något 

eller några symtom och sen på en skala 

mellan 1-10 hur ofta.  

I alla fyra dimensioner 

(förekomst, frekvens, 

svårighetsgrad och besvärande) 

upplevdes trötthet som det 

största problemet. Överlag 

upplevde patienterna att 

symtomen var värre vid första 

behandlingen jämfört med den 

andra. 

Hög 

 

 

 

 



Bilaga C4  
 

Tabell 4. Artikelöversikt/Forskning med kvantitativ metod 

 

Publikations-

år 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten-

skaplig 

kvalitet 

 

 

 

2007 

USA 

PubMed 

Elder, S., 

Pisoni, R., 

Akizawa, T., 

Fissell, R.,  

Andreucci, V.,  

Fukuhara, S., 

Kurokawa, K., 

Rayner, H., 

Furniss, A., 

Port, F. & 

Saran, R. 

Sleep quality 

predicts 

Quality of life 

and mortality 

risk in 

haemodialysis 

patients: 

Results from 

the Dialysis 

Outcomes and 

Practice 

Patterns Study 

Syftet med 

studien var att 

titta på 

dialyspatienters 

dåliga sömn och 

se om det går att 

förutsäga 

sambandet mellan 

dödlighet, 

sjuklighet, 

livskvalitet och 

medicin 

användning. 

Totalt samlades data in från sju olika 

länder – 308 olika dialys avdelningar 

och totalt 11351 patienter deltog. 

Studien varade under 5 år. Patienterna 

som deltog fick ett frågeformulär skatta 

upplevelsen av sin sömnkvalitet på en 

skala mellan 1-10. Inget bortfall 

presenterades i studien.  

Resultatet visade att ca hälften 

av de som var med i studien 

upplevde en dålig sömnkvalitet. 

Dålig sömnkvalitet hade 

samband med andra faktorer. 

T.ex. personer med högt BMI, 

depression eller rökare hade 

högre odds för att få en sämre 

sömnkvalitet. Det sågs ett 

samband att dålig sömnkvalitet 

hade en negativ inverkan på den 

mentala och fysiska hälsan. 

Medel 

2003 

Canada 

Manuell 

Iliescu, E., 

Coo, H., 

McMurray, 

M., Meers, C., 

Quinn, M., 

Singer, M. & 

Hopman, W. 

Quality of 

sleep and 

health-related 

quality of life 

in 

heamodialysis 

patients 

Syftet med 

studien var att 

undersöka om 

sömnkvaliteten 

hos patienter med 

hemodialys 

påverkade den 

hälsorelaterade 

livskvalitet 

Deltagarna som valdes ut ingick redan i 

en tvåårig studie där livskvaliteten 

undersöktes. Totalt ingick i denna studie 

155 personer. 32 föll bort för de 

uppfyllde inte kriterierna. Efter 6 

månader lämnade en studien och 6 

personer dog. Totalt var det 27 personer 

som inte fullföljde alla delar i studien 

och även dessa föll bort. Kvar var 89 

personer.  

Resultatet visade att sömnen 

hade stor inverkan på hur 

patienterna upplevde sin 

hälsorelaterade livskvalitet. Det 

sågs även ett samband mellan 

psykiskt och fysiskt 

välbefinnande hos 

hemodialyspatienter.  

Medel 
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kvalitet 

 

 

 

2007 

USA 

PubMed 

Jablonski, A. The 

Multidimensio

nal 

Characteristics 

of Symptoms 

Reported by 

Patients on 

Hemodialysis 

Syftet med 

studien var att 

upptäcka de 

karakteristiska 

symtomen som 

hemodialyspatient

er upplever.  

Symtomen 

beskrevs utifrån 

fyra grupper där 

man tittade på 

intensitet, hur 

ofta, hur 

besvärande och 

sammanträffande

n.  

Det var två olika kliniker som deltog i 

studien, A och B. Det togs ut 130 

patienter som fick 

hemodialysbehandling. Deltagarna var 

mellan 22-88 år och de skulle förstå 

engelska. Det var 11 olika symtom som 

inkluderades i frågeformuläret och 

sedan skulle de sätta varje symtom på 

en skala mellan 0-5, hur ofta, intensitet, 

besvärande och sammanträffanden. 

Detta resulterade i fyra grupper, där 

studien tittade på: hälsa/funktion, 

psykologiska/andliga, 

sociala/ekonomiska och familj. 

Inget bortfall presenterades i studien. 

Trötthet var det symtom som 

upplevdes av flest i studien, tätt 

följt av sömnproblem. Två andra 

symtom som frekvent 

rapporterades i studien var 

bortdomningar/stickningar i 

händer och fötter samt restless 

legs. 

Medel 
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Publikations-
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2009 

USA 

PubMed 

Jhamb, M., 

Argyropoulos, 

C., Stål, J., 

Plantinga, L., 

Wu, A., Fink, 

N. & Unruh, 

M. 

Correlates and 

outcomes of 

fatigue among 

incident 

dialysis 

patients 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

samband mellan 

trötthet och dialys 

vid insättandet av 

detta och efter 1 

år. Undersöker 

också sambandet 

med 

hälsorelaterad 

livskvalitet och 

överlevnad. 

Totalt gavs frågeformulär ut till 917 

deltagare var av 705 svarade. 

Patienterna rekryterades från 81 

dialyskliniker. Deltagarna skulle vara 

över 18 år. I frågeformuläret bedömdes 

tröttheten utifrån en vitalitetsskala.  

Resultatet visade att patienter 

med dialys upplevde kronisk 

trötthet, ett normalt liv stördes. 

Tröttheten påverkade också 

livskvaliteten negativt hos 

dialyspatienter. 

Hög 

2009 

USA 

PubMed 

Kring, D. & 

Crane, P. 

Factors 

Affecting 

Quality of Life 

In Persons on 

Hemodialysis 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

livskvaliteten hos 

patienter med 

kronisk 

njursjukdom och 

upptäcka faktorer 

som kan påverka 

effekten av 

livskvalitet. 

73 deltog, det var blandat män och 

kvinnor i åldrarna 20-89 år. Kriterier 

hos de som skulle delta var att de skulle 

haft regelbunden hemodialysbehandling 

i minst tre månader och vara minst 18 

år. Exklusionskriterierna var om de 

hade diagnosen demens eller andra 

kognitiva funktionsnedsättningar. Alla 

svarsformulär behandlades 

konfidentiellt med koder för att inte 

kunna identifiera vem som svarat vad. 

Inget bortfall.  

Deltagarna rapporterade mellan 

2-29 olika symtom vid 

hemodialys. Det var fatigue som 

var det mest framträdande 

symtomet på grund av att en stor 

del av deltagarna rapporterade 

någon form av upplevelse av 

fatigue. Studien visade också att 

fatigue påverkade patientens 

livskvalitet negativt.  

Hög 
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Publikations-

år 
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kvalitet 

 

 

 

2011 

Malaysia 

Cinahl 

Letchmi, S., 

Halim, H., 

Zakariah, F., 

Hassan, H., 

Mat, S. & 

Packiavathy, R 

Fatigue 

experienced by 

patients 

receiving 

maintenance 

dialysis in 

hemodialysis 

units 

Syftet med 

studien var att 

titta på nivån av 

fatigue hos 

patienter som får 

hemodialys. 

Det delades ut frågeformulär till 116 

patienter, varav 103 deltog. Patienterna 

skulle vara över 18 år, kunna skriva och 

förstå engelska och det lokala 

malaysiska språket. Det var 51 män och 

52 kvinnor som deltog. 

Resultatet visade att upplevelsen 

av fatigue hade tydliga samband 

med hur länge patienten haft 

dialys. Patienten som fått dialys 

mindre än två år upplevde en 

lägre nivå av fatigue jämfört 

med de som haft dialys i mer än 

två år. Slutsatsen av detta var att 

det fanns ett tydligt samband 

mellan fatigue och hur länge 

patienten haft dialys. 

Hög 

2005 

Italien 

PubMed 

Merlino, G., 

Piani, A., 

Dolso, P., 

Adorati, M., 

Cancelli, I., 

Valente, M. & 

Gigli, G 

Sleep disorders 

in patients with 

end-stage renal 

disease 

undergoing 

dialysis 

therapy 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

förekomsten av 

sömnstörningar i 

en stor population 

av uremiska 

patienter.  

Totalt rekryterades 883 patienter från 20 

olika dialyscentra i nordöstra Italien. 

Deltagarna fick fylla i frågeformulär 

angående deras sömn. 73 patienter 

uteslöts av olika anledningar som t.ex. 

psykisk störning, kognitiv dysfunktion. 

Resultatet visade en hög 

förekomst av sömnstörningar 

hos hemodialyspatienten och att 

medvetenheten om 

sömnproblem hos dessa 

patienter är otillräcklig.  

Medel 
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Publikations-

år 

Land 
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Bortfall 

Slutsats Veten-
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kvalitet 

 

 

 

2004 

Budapest 

PubMed 

Mucsi, I., 

Molnar, M., 

Rethelyi, J., 

Vamos, E., 

Csepanyi, G., 

Tompa, G., 

Barotfi, S., 

Marton, A. & 

Novak, M. 

Sleep disorders 

and illness 

intrusiveness 

in patients on 

chronic 

dialysis 

Syftet med 

studien var att ta 

reda på 

förekomsten av 

specifika 

sömnproblem hos 

patienter som får 

hemodialys. 

78 patienter fick ett frågeformulär att 

fylla i angående deras sömnrelaterade 

problem. Av de 78 som fick 

frågeformuläret var det 57 som svarade 

på det. Kravet för att de skulle få delta 

var att de var tvungna att ha haft 

hemodialys i minst 3 månader. 

Resultatet visade att 

sömnproblem var vanligt hos 

patienter som får dialys. Det 

största problemet var att somna 

in. Patienter med sömnproblem 

upplevde högre grad av 

sjukdomskänsla och ohälsa, som 

i sin tur påverkade deras 

livskvalitet. 

Hög 

2008 

Grekland 

Pubmed 

 

Ouzouni, S., 

Kouidi, E., 

Sioulis, A., 

Grekas, D. & 

Deligiannis, A. 

Effects of 

intradialytic 

exercise 

training on 

helath-related 

quality of life 

in 

haemodialysisi 

patients 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

effekterna av 

träning under 

dialys på hjärt 

effektivitet, fysisk 

status och att se 

samband mellan 

fysisk träning och 

hälsorelaterad 

livskvalitet.  

35 patienter, 27 män och 8 kvinnor med 

en medelålder på 48,8 år med 

hemodialys. Alla patienterna genomgick 

en medicinsk undersökning inklusive 

fysiskt test, vilo-EKG, ultraljud på 

hjärtat samt blodprover. Patienterna fick 

fylla i ett frågeformulär. Under en 10 

månaders period fick en grupp (A) på 

20 patienter träna under dialys medan 

den andra gruppen (B) på 15 patienter 

inte tränade. 2 patienter hoppade av 

studien.  

Grupp A uppvisade en 

minskning av självrapporterad 

depression och de upplevde en 

signifikant förbättring av sin 

livskvalitet. Och man såg en 

ökning av den fysiska 

konditionen medan den mentala 

hälsan förblev oförändrad. Inga 

förändringar sågs i grupp B 

under dessa 10 månader. 

Hög 
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Publikations-

år 
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Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Veten-
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2007 

USA 

Cinahl 

Williams, A., 

Crane, P. & 

Kring, D. 

Fatigue in 

African 

American 

Women on 

Hemodialysis 

Syftet med 

studien var att 

undersöka fatigue 

och faktorer som 

bidrar till fatigue 

hos 

afroamerikanska 

kvinnor som får 

hemodialys. Detta 

för att kunna 

utveckla metoder 

för att minska 

fatigue och öka 

livskvaliteten hos 

dessa patienter. 

41 afroamerikanska kvinnor tillfrågades 

att svara på ett frågeformulär. 

Deltagarna skulle vara över 18 år, prata 

engelska och haft dialys i minst ett år. 

Av dessa var det 36 som deltog. De fem 

som valde att inte delta hade olika 

anledningar. Två var ointresserad, en 

blev dålig under dialys och ytterligare 

två kände sig inte bra. Deltagarna fick 

svara på olika delar: upplevd fatigue på 

en skala där högre poäng innebar mer 

fatigue, frågor kring ångest och 

depression och en social del.  

Resultatet visade att 75% av 

deltagarna upplevde fatigue vid 

hemodialys. Resultatet visade 

även att fatiguen hade ett 

samband med anemi, ångest och 

depression. 
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