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Sammanfattning 
Antalet personer med kronisk njursvikt ökar i Sverige, orsakat av att diabetesnefropati 
ökar, som en följd av att allt fler får diabetes mellitus typ 2. Peritonealdialys är en 
behandling för personer med kronisk njursvikt och kan skötas i hemmet. Syftet med 
studien är att beskriva hur peritonealdialys inverkar på dagligt liv bland personer med 
kronisk njursvikt. Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie och 
vetenskapliga artiklar har sökts via elektroniska databaser och manuella sökningar. 
Femton artiklar granskades och analyserades med hjälp av innehållsanalys. Resultatet 
visade fyra kategorier som utgjordes av oberoende, delaktighet, förändring av 
välbefinnande och ny medvetenhet om kroppen. De olika kategorierna beskrev 
peritonealdialysens inverkan på personernas dagliga liv. Genom delaktighet i 
behandlingen får personen ett oberoende i dagligt liv. Förekomst av fatigue, oro och 
förändrad kroppsuppfattning kan inverka på personens livskvalitet. Behandling med 
peritonealdialys har inverkan både på den enskilde personen och på familjen. En 
beskrivning av peritonealdialysens inverkan på dagligt liv, kan förbereda 
distriktssköterskan i mötet och omvårdnaden av personer med 
peritonealdialysbehandling. 
 
Nyckelord: Peritonealdialys, erfarenheter, hem, distriktssköterska 
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The influence of peritoneal dialysis in the 
daily life of persons with chronic renal 
failure 
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Abstract  
The number of persons with chronic renal failure is increasing in Sweden, caused by an 
increasing number of diabetes nephropathia, as a result of a larger number of diabetes 
mellitus type 2.  Peritoneal dialysis is a treatment for persons with chronic renal failure 
and can be performed at home. The aim of the study is to describe the influence of 
peritoneal dialysis in the daily life of persons with chronic renal failure. The study was 
implemented as a general literature study and scientific articles have been acquired via 
electronic databases and manual searches. Fifteen articles were reviewed and analysed 
through content analysis. The results showed four categories consisting of 
independence, participation, change in well-being and new awareness of the body. The 
different categories described influence of peritoneal dialysis in daily life. By means of 
participation in the treatment the person gets independence in daily life. The existence 
of fatigue, anxiety and change of body image can influence a person’s quality of life. 
Treatment with peritoneal dialysis can influence both the individual and the family. A 
description of influence of peritoneal dialysis in daily life can prepare the district nurse 
in the meeting and nurturance of persons with peritoneal dialysis. 
 
Keywords: Peritoneal dialysis, experience, home, district nurse 
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INLEDNING 
 
Hur är det att dagligen vara beroende av peritonealdialys för att överleva kronisk njursvikt 

och hur ter sig det dagliga livet för dessa personer? Detta är två frågor som författarna till 

denna litteraturstudie vill undersöka. 
Distriktssköterskan skall vara ett stöd i det dagliga livet för personer med nedsatt hälsa 

(Distriktssköterskeföreningen, 2008). Det etiska förhållningssättet hos 

distriktssköterskan skall inbegripa respekt för personens integritet och autonomi och en 

balans mellan distans och närhet till patienten för att kunna hantera den situation och 

miljö som hemmet representerar (ibid.). Att leva med kronisk njursvikt och 

dialysbehandling innebär en stor omställning i livet (Aurell, 2004). Även 

familjeförhållandena kan påverkas och detta kan ställa större krav på den omvårdnad 

som skall ges (ibid.). Vi vill med denna litteraturstudie beskriva peritonealdialysens 

inverkan på det dagliga livet bland personer med kronisk njursvikt. För att därmed, som 

distriktssköterska, kunna stödja dessa personer att uppnå en balans i det dagliga livet. 

 

BAKGRUND 
 

Antalet personer med behandlad livshotande, kronisk njursvikt i Sverige uppgick år 2008 till 

8000 och det beräknas en ökning med tre till fyra procent per år (Svenskt Njurregister, 2008). 

En bidragande orsak till det höga antalet personer med kronisk njursvikt är att diabetes 

mellitus typ 2 har ökat sedan början av 2000-talet. Diabetesnefropati är den vanligaste 

diagnosen bland dem som påbörjar en dialysbehandling (ibid.). Ytterligare orsaker till att 

antalet njursjuka personer med dialys ökar är att människor blir äldre och att fler äldre 

personer behandlas med peritonealdialys (Harris, Lamping, Brown & Constantinovici, 2002). 

Drygt 4000 personer i Sverige, som har kronisk njursvikt, är njurtransplanterade. Detta 

innebär att resterande 4000 personer behandlas med dialys varav cirka 870 personer har 

peritonealdialys och övriga behandlas med hemodialys (Socialstyrelsen, 2009).   

 

Kronisk njursvikt innebär en bestående nedsättning av njurfunktionen. Njurarnas 

främsta uppgift är att rena blodet från kvävehaltiga slaggprodukter och reglera vatten- 

och elektrolytomsättningen (Ericson & Ericson, 2002). Urea är ett kvävehaltigt ämne 
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som utsöndras via njurarna och som utgör slutprodukten vid proteinnedbrytningen i 

kroppen. Vid nedsatt njurfunktion ansamlas urea i blodet (ibid.). En ungefärlig gräns för 

dialysbehov uppstår då ureavärdet överstiger 40 mmol/liter i blodet (Strömbom, 2008). 

Vid kronisk njursvikt har personen symptom såsom trötthet, klåda, törst och illamående 

(Ericson & Ericson, 2002). Vid utebliven behandling förvärras symptomen och 

personen får även en påverkan på medvetande och på hjärtfunktion med risk för 

hjärtsvikt (ibid.). För personer med kronisk njursvikt utgör en god tillgänglighet till 

dialys, samt en god kvalitet av dialysverksamheten med ansvarig läkare, en 

livsuppehållande behandling och utan denna behandling skulle patienterna avlida 

(Socialstyrelsen, 2009). 

 

Peritonealdialys, som introducerades i början av 1960-talet, innebär att en kateter införs 

genom bukväggen till bukhålan där bukhinnan (peritoneum) finns (Aurell, 2004). Peritoneum 

är en cirka två m² serös hinna hos en vuxen människa (Bauer, Bengmark, Bergentz & 

Zederfeldt, 1978). Via en kateter tillförs dialysvätskan, vilket tar cirka tio minuter i anspråk. 

Tiden som dialysvätskan är kvar inne i bukhålan varierar (Aurell, 2004). Peritoneum fungerar 

som ett semipermeabelt membran där vätska och molekyler diffunderar över från blodbanan 

till dialysvätskan. Efter några timmar i bukhålan töms dialysvätskan ut, vilket tar cirka 30 

minuter, varefter ny dialysvätska tillförs på nytt. Detta innebär att personen konstant har 

dialysvätska i buken (ibid.). Peritonealdialys i hemmet innebär att det inte förekommer någon 

avancerad apparatur utan att påsbyten med dialysvätska anpassas efter personens egna behov 

och rutiner (Ericson & Ericson, 2002). Många personer tar i stor utsträckning själva ansvar för 

sin behandling, inklusive de dagliga kontroller av blodtryck och kroppsvikt som är 

nödvändiga. När personen inte klarar av att utföra behandlingen med peritonealdialys själv 

kan hjälp fås av distriktssköterska inom hemsjukvården (ibid.). 

Hemsjukvård definieras enligt Socialstyrelsen (2009) som Hälso- och sjukvård när den 

ges i patientens bostad eller motsvarande. Hemsjukvård kan ges i såväl ordinärt som i 

särskilt boende (Socialstyrelsen, 2009). 
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Teoretisk referensram 
För att uppnå god livskvalitet krävs en balans mellan individens funktionella hälsotillstånd 

och krav som ställs i dagliga livet (Carnevali, 1999). Individens dagliga liv och funktionella 

förmåga utgör enligt Carnevali (1999) basen i all omvårdnad. Genom att sjuksköterskan 

stödjer patientens inre och yttre resurser, för att uppväga kraven i det dagliga livet, kan en 

balans nås (ibid.). 

Med inre resurser menas kunskap, vilja, mod och psykisk och fysisk styrka som patienten 

innehar. Med yttre resurser menas exempelvis meningsfullt arbete och socialt nätverk. 

Obalans och svårigheter att upprätthålla hälsa sker när kraven i det dagliga livet ökar och de 

inre och yttre resurserna förblir oförändrade eller minskar, likaså om patienten inte utnyttjar 

sina resurser (ibid.). 

Carnevali (1999) menar att kraven i det dagliga livet består av aktiviteter, händelser och 

förväntningar som alltid pågår kring individen oavsett hälsotillstånd. Kronisk njursvikt 

påverkar hälsan och förlust av hälsa kan krossa individens förväntningar på livet. Inte minst 

då individen blir beroende av peritonealdialys. Enligt Carnevali (1999) utgör omgivningen det 

dagliga livet men också den plats som individen vistas. Omgivningens krav kan påverka 

individens hälsotillstånd. Vidare är trosuppfattningar och värderingar krav i dagligt liv som 

kan ge effekter på patientens inställning till hälsofrämjande åtgärder och behandlingar (ibid.). 

Ett optimalt dagligt liv sägs uppstå då en balans mellan krav och inre och yttre resurser finns 

(ibid.). När personen drabbas av kronisk njursvikt rubbas denna balans. 

Kronisk njursvikt med successiv försämring utgör en allvarlig påverkan på hälsan och dialys 

kan vara enda alternativet till överlevnad (Ericson & Ericson, 2002). Peritonealdialys är en 

behandling för att återfå hälsa och redan efter första dialystillfället känner sig patienten 

påtagligt förbättrad (ibid.). I denna situation kan distriktssköterskan vara ett stöd för personen 

att uppnå balans i dagligt liv. Författarna till denna litteraturstudie vill öka 

distriktssköterskans förståelse för personer med peritonealdialys och därmed förbereda 

distriktssköterskan inför mötet och omvårdnaden av dessa personer. 

Hur är det att dagligen vara beroende av peritonealdialys för att överleva kronisk 

njursvikt och hur ter sig det dagliga livet för dessa personer?  
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SYFTE 

 
Syftet var att beskriva hur peritonealdialys inverkar på dagligt liv bland personer med 

kronisk njursvikt. 

 
METOD 

 
Design 
Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar.  

En litteraturstudie innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa 

aktuell forskning inom ett område (Friberg, 2006). En allmän litteraturstudie kan enligt 

Friberg (2006) leda fram till ökad kunskap hos forskarna och en kollektiv 

kunskapsutveckling inom ämnet. Genom att genomföra en litteraturstudie kan forskaren 

få svar på specifika frågor (Polit & Beck, 2008). 

Författarna av denna litteraturstudie har valt att ställa frågan: Hur inverkar 

peritonealdialys på dagligt liv.   
 
Datasökning  
Databaser som är tillgängliga vid Högskolan i Kristianstad användes vid sökningen av 

internationellt vetenskapliga artiklar inom det valda området. De databaser som 

användes var Cinahl, PubMed, PsykInfo, ERIC och SweMed+ (bilaga1). 
Sökorden peritoneal dialysis, home, experiences och nurse användes. Sökningen gjordes 

med peritoneal dialysis som huvudsökord i kombination med något av de tre ovan 

nämnda sökorden med and som boolesk operator för att få ett mer specifikt resultat i 

ämnet.  

 

Urval 
Inklusionskriterier var artiklar publicerade mellan åren 1999 – 2009 och att dessa skulle 

vara peer-reviewed. Vidare skulle artiklarna vara skrivna på engelska, svenska, danska 

eller norska för att minimera riskerna för språkliga feltolkningar. Dessutom var ett 

inklusionskriterie att artiklar skulle handla om vuxna med peritonealdialys i hemmet 
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och deras erfarenheter. Exklusionskriterier var vetenskapliga artiklar gällande barn och 

ungdomar under 18 år. En grovsortering gjordes utifrån artiklarnas titlar och de som 

uppenbart ej svarade mot syftet uteslöts. Abstrakten lästes för att ytterligare klargöra 

innehållet. 

Vetenskapliga artiklar med ovan nämnda exklusions- och inklusionskriterier valdes från 

Cinahl och PubMed. Från det totala antalet träffar enligt sökschemat (bilaga 1) valdes 

15 vetenskapliga artiklar, som svarade mot studiens syfte, ut för närmare granskning 

(bilaga 2). De utvalda artiklarna beskrev vuxna människors erfarenheter av att leva med 

peritonealdialys och de representerade olika delar av världen, vilket gav större bredd åt 

resultatet. Manuell sökning har utförts utifrån de funna artiklarnas referenslistor. En 

kvalitetsbedömning av artiklarna gjordes med hjälp av Röda Korsets mall för 

granskning av vetenskapliga artiklar (bilaga 3). Denna granskning ledde till att 15 

vetenskapliga artiklar inkluderades, baserade på studier som var genomförda i USA, 

Australien, Hong Kong, Danmark, Turkiet, Taiwan, Holland, Nya Zeeland och Sverige. 

 
Analys 
Innehållet i de vetenskapliga artiklarna analyserades med hjälp av manifest innehållsanalys 

(Graneheim & Lundman, 2003). Först genomlästes samtliga artiklar flera gånger av 

författarna enskilt och därefter gemensamt för att få en helhetskänsla för materialet. Därefter 

extraherades textenheter som motsvarade syftet. Textenheterna översattes till svenska. 

Genom att läsa ursprungsmaterialet och upprepade gånger kontrollera mot de valda 

textenheterna stärktes trovärdigheten i analysen (Graneheim & Lundman, 2003). En 

kondensering av textenheterna genomfördes och det centrala i texten bevarades. En 

sammanställning gjordes av varje studies resultat (bilaga 2). Därefter skapades kategorier av 

textenheterna med liknande innehåll. Dessa kategorier sammanfördes därefter med varandra i 

flera steg så att färre kategorier uppstod. De fyra slutgiltiga kategorierna presenteras i denna 

litteraturstudie.  

 

Etiska överväganden 
De empiriska studierna som ingick i litteraturstudien skulle vara godkända av etisk 

kommitté eller innehålla beskrivning av etiska överväganden. Forskningsetikens uppgift 

är att den skall ställa forskningens värdepremisser i fokus (Holme & Solvang, 1991). 
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Båda författarna hade egna erfarenheter av att arbeta med patienter som behandlades 

med peritonealdialys i hemmet. Enligt Forsberg och Wengström (2003) kan den 

förförståelse som författarna till en litteraturstudie har påverka resultatet, vilket har 

tagits upp i metoddiskussionen. 
 

RESULTAT 
 
Sammanställningen av de vetenskapliga artiklarna resulterade i fyra kategorier, vilka 

var: oberoende, delaktighet, förändring av välbefinnande och ny medvetenhet om 

kroppen. Dessa kategorier beskrev hur peritonealdialys inverkade på dagligt liv bland 

personer med kronisk njursvikt.       

 

Oberoende 

Hos personer med peritonealdialys fanns en önskan om att leva ett normalt liv och att vara 

oberoende, vilket möjliggjordes genom att undvika sjukhusvistelse (Lee, Gudex, Povlsen, 

Bonnevie & Nielsen, 2008). Personer som själva utförde peritonealdialysbehandling i hemmet 

kände flexibilitet och oberoende i dagligt liv trots sin sjukdom (Wuerth et al., 2001; 

Juergensen et al., 2006; Li et al., 2006; Lee, Gudex, Povlsen, Bonnevie & Nielsen, 2008; 

Curtin, Johnson & Schatell, 2004; Kutner, Zhang, Barnhart & Collins, 2005). Sjukdomen blev 

inte påtaglig, eftersom de kunde genomföra peritonealdialysen på tider och platser som 

passade dem. Detta kunde innebära att dialysen ibland gjordes enbart på natten (Lee et al., 

2008; Wuerth et al., 2001). Daglig peritonealdialys innebar att personerna kunde sköta ett 

arbete (Lee et al., 2008.; Wuerth et al., 2001). Genom att själv planera och bestämma 

dialysrutin erhölls en känsla av självsäkerhet. Emellertid kunde dialysrutinen vara 

frustrerande inte minst i samband med speciella tillfällen såsom högtider, middagsbjudningar 

och vid semester (Lee et al., 2008). Peritonealdialys innebar också en frihet att till exempel 

kunna göra längre resor om de så önskade (Kutner et al., 2005; Wuerth et al., 2001). 

  

”The best part, you (sic) free as a deer. Because you can dialyze when you want, and how you 

want, on your schedule…” (Curtin, Johnson & Schatell 2004, s. 620). 
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”You were mobile. And you could go on vacations. I like to fish you know. I could call up the 

Baxter (sic) and say, you know, ‘I m going fishing’   And they have my stuff delivered right 

there. And that was that, you know…You can still live almost a normal life, you know. You 

want to go places, you can go (Curtin, Johnson & Schatell 2004, s. 620). 

 

I en studie från Hong Kong påvisades att äldre personer själva kunde utföra peritonealdialys i 

hemmet, vilket ledde till ett oberoende liv (Li et al., 2006). För äldre personer tog det längre 

tid att lära sig dialysbehandlingen och ibland vid vätskebyten behövde de hjälp från 

utomstående. Peritonealdialys för dessa personer resulterade i ett behov av andra människors 

stöd (ibid.). När personen inte hade förmågan att utföra behandlingen med peritonealdialys 

själv fanns en möjlighet att få hjälp i hemmet av distriktssköterskan i hemsjukvård (Lee et al., 

2008).  

 

Delaktighet 

Personer som hade självbestämmande och var delaktiga i beslut om dialysbehandlingen ansåg 

sig ha frihet i vardagslivet, som därmed inte påverkades i större omfattning (Jurgensen et al., 

2006). Genom kunskap om hanteringen av peritonealdialysen kunde personerna fatta egna 

beslut angående exempelvis styrkan på dialysvätskan, för att på så sätt öka eller minska 

vätskeförlusterna (Curtin, Johnson & Schatell, 2004; Polaschek, 2006; Lee et al., 2008; Hall 

et al., 2004). Detta medförde att de kunde ändra sin behandling och därmed utföra andra 

aktiviteter i strävan efter normal livsstil (ibid.). 

 

”And you can change the strength of your solution. So you can be in charge of your 

own life… You can eat-you in charge (sic). You still be in control.”  (Curtin, Johnson & 

Schatell 2004, s. 618). 

 

”Because if I see my blood pressure going up or if my weight goes up a little, I just 

switch to a 4 (dialysate) and it’s right back to normal. I have never fluctuated in the 

years I have been on this-my weight has never fluctuated but about a pound or two 

which is a big thing for dialysis.” (ibid. 2004, s. 620). 
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Att få peritonealdialys i hemmet innebar att personerna hade ett eget inflytande på sin 

stressnivå, hälsa, det sociala livet, aktivitet och aptit (Juergensen et al., 2006).  

 

“You are involved in your own health care. You are going to be an integral part of 

whether or not peritoneal dialysis would work or not for yourself (sic), I like the being 

involved…(Curtin, Johnson & Schatell 2004, s. 619). 

 

När någon i familjen behandlades med peritonealdialys påverkades familjemedlemmarna (Lee 

et al., 2008). Dialysbehandlingen fyllde en stor del av anhörigas liv och de hade en önskan om 

att vara delaktiga i beslut om vilken behandling som valdes. Genom kunskap i dialystekniken 

erhölls en delaktighet i behandlingen (ibid.). Det var av betydelse att barn till dialyspatienter 

fick kunskap om och gjordes delaktiga i behandlingen, annars fanns en oro för att föräldern 

kunde avlida (ibid.). 

 

“It is important to include the relatives in the decision, even if the patient seems very 

independent or doesn’t want the spouses to be involved” (Lee et al. 2008, s. 5). 

 

Förändring av välbefinnande 

Patienter med peritonealdialys i hemmet ansåg sig ha en god livskvalitet (Timmers et al., 

2008; Kutner et al., 2005). I en studie från Taiwan påvisades däremot att den psykiska 

livskvaliteten var mindre god för patienter med peritonealdialys (Niu & Li, 2005). Faktorer 

som kunde påverka livskvalitet var personliga vanor och livserfarenhet (Straub, Murphy & 

Rosenblum, 2008; Curtin, Johnson & Schatell, 2004). Förekomst av kroppslig smärta var en 

negativ faktor som påverkade livskvaliteten (Kutner et al., 2005; Juergensen et al., 2006). 

Dock framkom att de patienter med peritonealdialys som ingick i en holländsk studie var 

befriade från kroppslig smärta (Timmers et al., 2008).  

 

I think I have a fabulous quality of life. And that is not forced out. I’m not the type of 

guy that says things to make myself feel good. I just don’t see – I really believe it. 

(Curtin, Johnson & Schatell 2004, s. 622). 
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“I don’t think I would really call it sick. I am just – I don’t want to say handicapped, 

that’s not the word either. But I am not sick…” (Curtin, Johnson & Schatell 2004, s. 

621). 

 

Personer med peritonealdialys i hemmet hade högre grad av fatigue än andra patienter 

med kronisk njursvikt (Bonner, Wellard & Caltabiano, 2007; Heiwe, Clyne & Abrandt 

Dahlgren, 2003; Straub, Murphy & Rosenblum, 2008). Fatigue är ett tillstånd av extrem 

trötthet (Heiwe, Clyne & Abrandt Dahlgren, 2003). Fatigue upplevdes i större 

omfattning av kvinnor än av män (Bonner, Wellard & Caltabiano, 2007). Fatigue 

medförde begränsningar i det dagliga livet, såsom att tillreda en måltid, att äta eller att 

orka vara uppe en hel dag (Bonner, Wellard & Caltabiano, 2007; Heiwe, Clyne & 

Abrandt Dahlgren, 2003). I en amerikansk studie påvisades skillnader i graden av 

upplevd fatigue beroende på personens livserfarenhet, livsstil och personliga vanor 

(Straub, Murphy & Rosenblum, 2008). 

 

“You feel like you’re poisoned…the feeling of fatigue is something like that.”  (Heiwe, 

Clyne & Abrandt Dahlgren 2003, s. 172). 

 

“It feels like somebody is sitting on my shoulders and weighing them down. The 

tiredness comes and goes… during the day…I mean, I can experience moments during 

the day when I feel really alert…only to feel a moment later like someone is pushing a 

button…it’s that quick…and I feel all worn out…It feels as if my arms are as heavy as 

lead…it’s difficult to move at all…and then it goes away after a couple of hours.” (ibid. 

2003, s. 173). 

 

I en engelsk studie påvisades att personer med peritonealdialys kände av oro och 

depression på grund av sin kroniska njursvikt, vilket kunde komma till uttryck i en 

plötslig känsla av panik (Martin & Thompson, 1999). Däremot framkom i en studie från 

Turkiet att det inte fanns oro eller depression hos personer med peritonealdialys i någon 

högre grad eftersom det fanns ett socialt stöd från familj och vänner (Asti, Kara, Ipek & 

Erci, 2006). 
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”I am not worried because I feel like it is not a deadly (patient’s emphasis) disease so 

that’s why I am not worried”. (Curtin, Johnson & Schatell 2004, s. 621).  

 

“Dialysis is stress in your life that’s easier to manage if you are in a relationship”. 

(Polaschek 2006, s. 61).  

 

Ny medvetenhet om kroppen 

Dialysbehandlingen inverkade på personens identitet och kroppsuppfattning och 

personen fick en ny medvetenhet om sin kropp, genom att bukomfånget ökade (Lee et 

al., 2008; Curtin, Johnson & Schatell, 2004; Juergensen et al., 2006). Personer med 

peritonealdialys kände sig sexuellt mindre attraktiva eftersom kroppen hade förändrats 

genom att en kateter var inopererad i bukväggen (Curtin, Johnson & Schatell, 2004; 

Juergensen et al., 2006). 

 

”…you know, I got a hole in my stomach, you know, and a tube sticking out of my 

stomach. You know, and that for a woman or a man or whatever, it’s still – no matter 

how much they (partners) say it doesn’t bother them, it still bothers you and you feel 

self-conscious”. (Curtin, Johnson & Schatell 2004, s. 622) 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 
I forskning eftersträvas forskningsresultat som är trovärdiga och tillförlitliga (Polit & Beck, 

2008).  Detta har författarna tagit hänsyn till på så sätt genom att använda en tabell (bilaga 2) 

över de vetenskapliga artiklarna som ingår i litteraturstudien. Denna tabell innehåller fakta om 

deltagande, analysmetod och huvudfynd. På så sätt ges möjlighet för läsaren att spåra och gå 

tillbaka till ursprungskällan för att bekräfta texten. För att stärka pålitligheten i 

litteraturstudien har analysarbetet beskrivits detaljerat så att läsaren har möjlighet att följa 

forskningsprocessen (Forsberg & Wengström, 2003).  
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Det ursprungliga syftet med litteraturstudien var att belysa hur personer med peritonealdialys i 

hemmet upplevde sitt dagliga liv. Vid sökning i databaser framkom, ur de olika artiklarna, att 

en strävan i normalisering av det dagliga livet var ett mål för dessa personer. Ett intresse 

väcktes hos författarna vilket ledde till ett nytt syfte, nämligen att beskriva hur peritoneldialys 

inverkar på dagligt liv bland personer med kronisk njursvikt. De tankegångar som har 

förändrats och utvecklats under forskningsarbetet har redovisats enligt Forsberg & 

Wengström (2003). 

  

Sökord har använts i olika kombinationer, vilka har redovisats i sökschema (bilaga 1). Detta 

ger läsaren möjlighet att söka efter de vetenskapliga artiklarna i databaserna ERIC, PsykInfo, 

Cinahl, PubMed och SweMed+ vilket stärker tillförlitligheten. I databaserna ERIC, PsykInfo 

och SweMed+ fanns inga vetenskapliga artiklar som svarade mot syftet. Sökningen i PubMed 

gav mer än 5000 träffar, ett antal som inte var rimligt att hinna läsa igenom på grund av 

tidsbegränsning. Eftersom författarna sökte vetenskapliga artiklar som beskrev 

peritonealdialysens inverkan på dagligt liv användes sökordet daily life i kombination med 

peritoneal dialysis vilket inte gav några träffar. Arton vetenskapliga artiklar valdes ut för 

granskning enligt Röda Korsets granskningsmall (bilaga 3). Denna granskning resulterade i 

att femton vetenskapliga artiklar inkluderades i litteraturstudien. Studierna var genomförda i 

USA, Australien, Hong Kong, Danmark, Turkiet, Taiwan, Holland, Nya Zeeland och Sverige. 

Att de vetenskapliga artiklarna representerade olika delar av världen ökar trovärdigheten i 

litteraturstudien. Tre artiklar exkluderades efter kvalitetsgranskning på grund av litet 

undersökningsmaterial samt frånvaro av etisk bedömning.  

 

Exklusionskriterierna för artiklarna var före år 1999 samt personer under 18 år. På så sätt 

begränsades urvalet till vuxnas erfarenheter av peritonealdialysens inverkan på dagligt liv. 

Genom att endast beskriva vuxnas erfarenheter ökar trovärdigheten i resultatet.  Nackdelen 

med dessa kriterier var att studier som kunde ha varit av värde uteslutits. 

Språken som inkluderades var svenska, norska, danska och engelska eftersom författarna 

förstår dessa språk. Studier som skrivits på andra språk har uteslutits, vilket kan ha lett till ett 

missvisande resultat i denna studie. De vetenskapliga artiklar som ingick i studien var på 

engelska vilka författarna översatt. Detta innebar en risk för att vissa nyanser av innebörden i 
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texten kunde förloras, vilket författarna har försökt att förhindra genom att båda har jämfört 

texterna i de vetenskapliga artiklarna med de översatta delarna. 

 

En kvalitetsbedömning gjordes enligt Röda Korsets mall för granskning av vetenskapliga 

artiklar (bilaga 3). Denna mall gav en god översikt över materialets kvalitet, åtta områden och 

flertalet delfrågor besvarades. I beskrivningen av de vetenskapliga artiklarnas kvalitet valde 

författarna att beskriva dess styrkor och svagheter med en insikt om författarnas egna 

kunskapsbegränsningar.  

Resultat från de olika studierna analyserades med hjälp av manifest innehållsanalys 

(Graneheim & Lundman, 2003). Textenheter med liknande innehåll sammanfördes initialt till 

sex olika kategorier. Efter analysarbetet framkom fyra kategorier. Kategorierna var 

oberoende, delaktighet, förändring av välbefinnande samt ny medvetenhet om kroppen och 

speglade peritonealdialysens inverkan på dagligt liv. 

 

Författarna reagerade över att det i en studie från USA förekom en viss ekonomisk ersättning 

till deltagarna, vilket kunde medföra ett ifrågasättande av objektiviteten i studiematerialet. 

Har forskarna genom att erbjuda ersättning erhållit en viss nyansering av resultatet på grund 

av att deltagarna varit positivt inställda till studien? I ytterligare en studie från USA, vilken 

var initierad av företaget Gambro, som tillverkar material för peritonealdialys, anser 

författarna att objektiviteten hos deltagarna kan ifrågasättas. Har det förekommit att forskarna 

i denna studie enbart valt forskningsmateriel som varit intressant ur företagets synvinkel? I 

studierna från Turkiet, Taiwan och Hong Kong kan resultaten ha påverkats av att deltagarna 

från dessa länder har en annan kulturell bakgrund där stödet från familjen kan vara mera 

uttalat än i den västerländska kulturen. 

 

Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna studie var att beskriva hur peritonealdialys inverkar på dagligt liv 

bland personer med kronisk njursvikt. Studien genomfördes som en allmän 

litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar från fyra världsdelar, nämligen 

Nordamerika, Europa, Asien och Australien. 
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Resultaten visade att vid medbestämmande och delaktighet i behandlingen med 

peritonealdialys, erhöll personerna ett oberoende i sitt dagliga liv, genom att de själva 

kunde utföra behandlingen i hemmet. De som inte praktiskt klarade av att utföra 

behandlingen med peritonealdialys i hemmet kunde få hjälp av distriktssköterska i 

hemsjukvård, vilket gav ett beroende av distriktssköterskans hjälp. Detta beroende ledde 

trots detta till ett oberoende då personen kunde klara av andra krav i det dagliga livet, 

som till exempel att själv sköta sin personliga hygien, laga mat och umgås med 

familjen. Distriktssköterskan blir då en yttre resurs för personen, vilket ökar dennes 

möjligheter till balans i det dagliga livet (Carnevali, 1999). Brown (2008) påvisar att 

genom hjälp av distriktssköterska i hemsjukvård kan personer med peritonealdialys få 

den träning som behövs för att de själva till slut skall kunna utföra behandling i 

hemmet, vilket leder till oberoende. Genom att personen själv kan utföra sina 

behandlingar minskas risken för infektion. Distriktssköterskans undervisning utgör 

därmed prevention på tertiär individnivå. 

 

I vår studie påvisas att peritonealdialysbehandling inverkar på alla familjemedlemmar 

och att de är i behov av kunskap för att kunna vara delaktiga i behandlingen. Det är av 

betydelse att distriktssköterskan har kunskap om att hela familjens livssituation 

förändras eftersom distriktssköterskan skall vara ett stöd för familjen och ha ett 

helhetsperspektiv (Wright, Watson & Bell, 2002). Genom fördjupade kunskaper inom 

omvårdnad skall distriktssköterskan stödja patienten i dennes dagliga liv med respekt 

för individens val och livsvärld samt ha förståelse för den sociala kontextens betydelse 

för hälsa (Distriktssköterskeföreningen, 2008). Distriktssköterskans stöd kan vara i form 

av kunskapsöverföring och information till både den enskilde och dennes familj med 

respekt för den enskildes önskan. 

 

Författarna till denna litteraturstudie kom fram till att personer med peritonealdialys i 

hemmet drabbades av fatigue och att kvinnor, i större utsträckning än män, kände av 

detta tillstånd med extrem trötthet. Oro, depression och smärta är också faktorer som 

inverkar på personers välbefinnande, vilket ger förändring i livskvaliteten. Enligt 

Carnevali (1999) sker det en obalans i det dagliga livet när kraven ökar eller är 

oförändrade och de inre resurserna är begränsade, vilket inträffar när patienten drabbas 
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av fatigue, oro, depression och smärta. Distriktssköterskan kan vara en yttre resurs i 

omvårdnaden vid peritonealdialys, såväl vid temporär omvårdnad som kontinuerligt 

över längre tid. Patientens möjlighet till upplevelse av hälsa och balans ökas därmed, 

vilket kan leda till en ökad livskvalitet. Enligt Andersson (2006) är hälsoupplevande och 

livskvalitet två begrepp som står nära varandra. 

 

Ett av resultaten i denna litteraturstudie påvisar att personer med peritonealdialys har en 

förändrad kroppsuppfattning och därmed känner de sig sexuellt mindre attraktiva. Detta 

framkom även i en studie gjord av Tanyi (2002) där en kvinnas erfarenheter av sin 

förändrade kroppsuppfattning beskrivs. Genom att kroppen var förändrad kände 

kvinnan sig sexuellt mindre attraktiv. Distriktssköterskan skall vara ett stöd för 

patienten genom att vägleda till annan professionell hjälp, för att därmed kunna 

förbättra livskvaliteten, vilket bekräftas av Tanyi (2002). Patientens inställning till 

hälsofrämjande åtgärder kan dock påverkas av patientens värderingar och 

trosuppfattning (Carnevali, 1999). 

 

Under arbetets framskridande har författarnas kunskaper förändrats angående personer 

med kronisk njursvikt och peritonealdialysbehandling. Vi har blivit medvetna om att 

personerna eftersträvar att vara delaktiga i sin behandling för att kunna uppnå ett 

oberoende. Förekomsten av fatigue hos personerna kan innebära temporär omvårdnad 

av distriktssköterska. 

 

Konklusion 
Personer med peritonealdialys i hemmet, som är delaktiga i sin behandling och själva 

kan utföra den, erhåller ett oberoende i dagligt liv. Fatigue, oro och förändrad 

kroppsuppfattning är faktorer som leder till förändring i livskvaliteten. Genom att 

belysa dessa tillstånd förbereds distriktssköterskan inför mötet och i omvårdnaden av 

personer med peritonealdialysbehandling. Därmed ökas möjligheterna för balans i 

dagligt liv för personer med peritonealdialys. Behandling med peritonealdialys inverkar 

på dagligt liv såväl för den enskilde personen som för dennes familj.  

Framtida studier kan förslagsvis göras med fokus på familjens erfarenheter av 

behandling med peritonealdialys
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Bilaga 1 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning 
 
Datum Databas Sökord och boolesk 

operator (and, or, not) 
Begränsningar Typ av sökning 

(tex. fritext, ab-
stract, nyckelord, 
MESH-term) 

Antal 
träffar 

Motiv till 
exklusion av 
artiklar 

Utvalda artiklar  

20090317 
 

ERIC Peritoneal dialysis  1999-2009 
Peer-reviewed 

Abstract 
 

0  0 

20090317 
 

ERIC Peritoneal dialysis and 
home 

1999-2009 
Peer-reviewed 

Abstract 
 

0  0 

20090317 
 

ERIC Peritoneal dialysis and 
experiences 

1999-2009 
Peer-reviewed 

Abstract 
 

0  0 

20090317 
 

ERIC Peritoneal dialysis and 
nurse 

1999-2009 
Peer-reviewed 

Abstract 
 

0  0 

20090317 
 

PsykInfo Peritoneal dialysis 1999-2009 
Peer-reviewed 

Abstract 
 

48 Medicinsk 
behandling 

0 

20090317 
 

PsykInfo Peritoneal dialysis and 
home 

1999-2009 
Peer-reviewed 

Abstract 
 

7 Medicin och 
ekonomi 

0 

20090317 
 

PsykInfo Peritoneal dialysis and 
experiences 

1999-2009 
Peer-reviewed 

Abstract 
 

2 Barn 0 

20090317 
 

PsykInfo Peritoneal dialysis and 
nurse 

1999-2009 
Peer-reviewed 

Abstract 
 

1 Barn 0 

20090701 
 

Cinahl Peritonal dialysis 1999-2009 
Peer-reviewed 

Abstract 
 

506  5 

20090701 
 

Cinahl Peritoneal dialysis and 
home 

1999-2009 
Peer-reviewed 

Abstract 
 

48  1 

20090701 
 

Cinahl Peritoneal dialysis and 
experiences 

1999-2009 
Peer-reviewed 

Abstract 
 

8  1 

20090701 
 

Cinahl Peritoneal dialysis and 
nurse 

1999-2009 
Peer-reviewed 

Abstract 
 

21 Personal 
perspektiv 

0 
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Datum Databas Sökord och boolesk 

operator (and, or, not) 
Begränsningar Typ av sökning 

(tex. fritext, ab-
stract, nyckelord, 
MESH-term) 

Antal 
träffar 

Motiv till 
exklusion av 
artiklar 

Utvalda artiklar  

20090709 
 

PubMed Peritoneal dialysis 1999-2009 
Peer-reviewed 

Rubrik 
Abstract 

5611 Fokusering på 
medicinska 
behandlingar och 
komplikationer 

4 

20090709 
 

PubMed Peritoneal dialysis and 
home 

1999-2009 
Peer-reviewed 

Rubrik 
Abstract 

137 Fokusering på 
medicinska 
behandlingar och 
komplikationer 

4 

20090709 
 

PubMed Peritoneal dialysis and 
experiences 

1999-2009 
Peer-reviewed 

Rubrik 
Abstract 

21 Medicinsk 
erfarenhet 

0 

20090709 
 

PubMed Peritoneal dialysis and 
nurse 

1999-2009 
Peer-reviewed 

Rubrik 
Abstract 

62 Klinisk 
erfarenhet,  

0 

20090317 
 

SweMed+ Peritoneal dialysis 1999-2009 
Peer-reviewed 

Abstract 
 

1 Ekonomiskt 
perspektiv 

0 

20090317 
 

SweMed+ Peritoneal dialysis and 
home 

1999-2009 
Peer-reviewed 

Abstract 
 

0  0 

20090317 
 

SweMed+ Peritoneal dialysis and 
experiences 

1999-2009 
Peer-reviewed 

Abstract 
 

0  0 

20090317 
 

SweMed+ Peritoneal dialysis and 
nurse 

1999-2009 
Peer-reviewed 

Abstract 
 

0  0 

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 



 

 25

Bilaga2 

Artikelöversikt  
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

D. Wuerth 
S. Finkel-
stein 
O. Schwetz 
H. Carey 
A. Kliger 
F. Finkel- 
stein 
USA 
2001 
 
 
 
 
 
 

Patients´descri
ptions of 
specific factors 
leading to 
modality 
selection of 
chronic 
peritoneal 
dialysis or 
hemodialysis. 

Att undersöka 
vilka specifika 
faktorer       
som 
patienterna 
identifierade 
som 
signifikanta i 
varför de valde 
en speciell 
dialysbehandli
ng. 

40 patienter varav 20 
med 
CPD(peritonealdialys) 
och 20 med 
HD(hemodialys).Patien
terna skulle ha haft 
dialys i minst sex 
månader före intervjun. 
Medicinskt stabila. 
Mental förmåga att 
delta i studien. 
Engelsktalande. 
Aktuell behandling 
både peritonealdialys 
och hemodialys. 
Intervju. 

30-60 minuters intervju utfördes 
av utbildad intervjuperson. 
Intervjun spelades in på band. 
Kategorisering av patienternas 
svar enligt Concato och 
Feinstein. 

19 av 20 patienter med 
peritonealdialys(CPD) 
rapporterade att de föredrog 
flexibiliteten i schemat där de 
hade kontroll över tiden för 
behandling.19 patienter med 
CPD föredrog att utföra sin 
behandling i det egna hemmet.8 
CPD patienter föredrog att utföra 
behandlingen själv och 8 CPD 
patienter föredrog att göra 
behandlingen på natten. Den 
större flexibiliteten i schemat var 
till en fördel när det gällde 
arbetsschema samt friheten att 
resa. 

Procenttalet  som 
startat CPD var högre 
i denna studien än för 
andra centra i USA 
vilket kan ha 
påverkats av att man 
på denna klinik har 
haft ett större intresse 
för CPD vilket kan ha 
påverkat resultatet. 

A. Bonner 
S. Wellard 
M. Calta-
biano 
Australien 
2006 
 
 
 

Levels of 
fatigue in 
people with 
ESRD living 
in far North 
Queensland. 

Att ta fram 
nivåer av 
fatigue som 
upplevts av 
människor 
med kronisk 
njursjukdom. 

Predialyspatienter, 
patienter med 
peritonealdialys och 
patienter med 
hemodialys totalt 92 
deltagare. Patienterna 
skulle vara 18 år och 
förstå engelska.  
Frågeformulär. 

Forskarna använde Fatigue 
Severity Scale (FSS). 
Vid analysen användes SPSS 
version 12. 

Deltagare med peritonealdialys 
upplevde mest fatigue. 
Fatigue upplevs mer av kvinnor 
än män. Kvinnor fick lättare 
fatigue än män och upplevelsen 
av  fatigue gjorde dem mindre 
motiverade i vardagslivet. 

Alla deltagare var 
från en njurklinik. 
Det var endast åtta 
deltagare med 
peritonealdialys. 
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E. 
Juergensen 
D. Wuerth. 
S. Finkel-
stein 
P. 
Juergensen 
A. Bekui 
F. Finkel-
stein 
USA 
2006 
 
 
 
 
 
 

 Hemodialysis 
and peritoneal 
dialysis: 
Patients´assess
-ment of their 
satisfaction 
with therapy 
and the impact 
of the therapy 
on their lives. 

Undersöka 
patienternas 
tillfreds-
ställelse med 
peritoneal-
dialys och 
hemodialys 
med fokus på 
det positiva 
och negativa 
inflytandet 
behandlingen 
hade på 
patienternas 
liv. 

 Patienterna skulle vara 
18 år, tala engelska, 
vara medicinskt stabila 
och haft dialys i minst 6 
månader. 
Frågeformulär. 

 Frågeformulär Appendix 
användes. 
Vid analysen användes SPSS 
och t-test. 

 Patienter med peritonealdialys 
är tillfreds med sitt vardagsliv 
och de anser att behandlingen 
har mindre inflytande på deras 
liv. Det var signifikant bättre för 
CPD-patienter vad gällde 
familjeliv, oberoende, religion, 
energinivå och livssituation 
kopplat till behandlingens 
påverkan på patienternas liv. 
Positiva svar om behandlingen 
var: ökad styrka, må bra och 
vara vid liv, utföra behandlingen 
i hemmet, behandling när man 
sov, ökat oberoende. Negativa 
svar: behandlingsfrekvens, 
smärta, påverkan på sömnen, 
påverkan på dagliga rutiner. 

 Deltagarna som hade 
CPD behandling var 
yngre vilket kan ha 
påverkat resultatet. 
Frågeformuläret som 
användes hade gjorts 
av forskarna och inte 
använts i någon 
annan studie. 
Patienternas 
upplevelse av 
tillfredsställelse är 
liknande de i 
CHOICE-studien 
vilket ökar validiteten 
i denna studien. 

P. Li 
M. Law 
K. Chow. 
C. Leung. 
B. Kwan 
K. Chung 
C. Szeto 
Hong Kong 
2006 
 
 
 
 
 

Good patient 
and technique 
survival in 
elderly 
patients on 
continuous 
ambulatory 
peritoneal 
dialysis. 

Att undersöka 
effektiviteten i 
sjävutförd 
CAPD hos 
äldre patienter 
(mer än 65 år). 

En grupp med 121 
patienter äldre än 65 år 
och en kontrollgrupp 
med 207 patienter 
under 65 år. 
Retrospektiv studie. 

Patienter som hade påbörjat 
CAPD 1 Januari 2000 – 31 
December 2004. 
Vid analysen användes SPSS 
version 12, chi-square test, 
Fisher exact test, t-test, Mann-
Whitney U-test. 

Äldre patienter som själv kan 
utföra sin CAPD i hemmet  leder 
till ett oberoende liv. 
Det tar längre tid för äldre att 
lära sig att klara vätskebyten fem 
dagar jämfört med fyra dagar för 
kontrollgruppen. 100 deltagare i 
den äldre gruppen kunde klara 
sina vätskebyten jämfört med 
194 personer i gruppen under 65 
år, vilket betyder att det var fler 
av dem som var över 65 år som 
behövde hjälp med vätskebyten. 

Definitionen av äldre 
i denna studien är 
över 65 år vilket i 
jämförelse med andra 
studier definieras 
äldre som 75 år. 
Resultatet visar i 
denna studien att fler 
äldre kan utföra sin 
behandling vilket 
även kan ha 
påverkats av kulturen 
i Hong-Kong, kineser 
vill inte vara en börda 
för andra. 
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A. Lee 
C. Gudex  
J. Povlsen 
B. Bonnevie 
C. Nielsen 
Danmark 
2008 
 
 
 
 
 

Patients´views 
regarding 
choice of 
dialysis 
modality. 

Att ta fram 
patienternas 
åsikter om 
vilka 
erfarenheter 
man hade av 
olika 
behandlingsmo
-deller samt 
nyckelord 
relaterade till 
val av 
behandlingsmo
-dell. 

Totalt 27 patienter 
varav 3 stycken i 
predialysstadie, 
resterande 24 patienter 
hade haft dialys i mer 
än 6 år. 18 anhöriga 
deltog också i studien. 
Patienterna var äldre än 
18 år.  
Semistrukturerade 
intervjuer. Intervjuerna 
spelades in på band. 
 

Kodning  och identifiering av 
teman. 
Analys med software program 
Nvivo. 

Flexibilitet, oberoende och att 
känna sig säker var nyckelord 
med målet att bibehålla ett 
normalt liv. 
Patienter och dess närstående vill 
vara delaktiga i beslutet om 
behandlingsmodell. PD-
patienterna uppskattade att 
behandlingen kunde utföras i 
hemmet samt att planera och 
bibehålla en dialysrutin gav en 
känsla av självsäkerhet men det 
var frustrerande om inte rutinen 
kunde ändras med hänsyn till 
speciella tillfällen såsom 
semester. Trygghet att via 
telefon kunna få råd och 
instruktioner dygnet runt. Att 
undvika sjukhuset är ett sätta att 
normalisera sitt dagliga liv. Att 
få hjälp med behandlingen i 
hemmet var enda möjligheten att 
få ha ett liv. Dialys på natten – 
fri på dagen. 

 Deltagarna kom från 
samma sjukhus, 
vilket innebär liten 
bredd, kan eventuellt 
påverka resultatet. 
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N.Kutner 
R. Zhang 
H. Barnhart 
A. Collins 
USA 
2005 
 
 
 
 
 

Health status 
and quality of 
life reported 
by incident 
patients after 1 
year on 
haemodialysis 
or peritoneal 
dialysis. 

Att undersöka 
om det fanns 
någon skillnad 
mellan 
patienter med 
haemodialys 
och peritoneal 
dialys vad 
gäller upplevd 
hälsa och 
livskvalitet. 

455 patienter med 
hemodialys och 413 
patienter med 
peritonealdialys. Äldre 
än 18 år och haft 
haemodialys eller 
peritoneal dialys i 1 år. 
Frågeformulär. 
 

KDQOL-SF. 
Analys med t-test och x2-test. 

PD-patienter upplevde kroppslig 
smärta, känslomässigt 
välbefinnande, följder av sin 
njursjukdom på det dagliga livet 
positivt, kognitiva funktioner i 
större utsträckning än patienter 
med HD. Studien påvisade en 
signifikant skillnad mellan PD 
och HD patienter där PD 
patienterna upplevde en bättre 
livskvalitet. 

KDQOL-SF är ett 
instrument som 
tidigare har påvisat 
reliabilitet och 
validitet. 

N. 
Polaschek 
Nya Zealand 
2006 
 
 
 
 
 

Managing 
home dialysis: 
The client 
perspective on 
independent 
treatment. 

Att beskriva 
vad 
njurpatienter 
med dialys i 
hemmet anser 
om sin 
behandling.  

20 patienter från en 
klinik både kvinnor och 
män. 15 patienter med 
hemodialys och 5 
patienter med 
peritonealdialys som 
själva utförde 
behandlingen i hemmet 
och som hade haft sin 
behandling i minst 6 
månader. 

Semistrukturerad intervju i 60 
minuter i patienternas hem. 
Intervjun spelades in på band 
som därefter analyserades till 
olika teman. 

Säkerhet i sin kompetens 
beträffande egna beslut 
angående styrkan på 
dialysvätskan för ökning eller 
minskning av vätskeförlusterna. 
Patienten fick en ökad 
medvetenhet om sitt kroppsliga 
tillstånd. Att kunna ändra sin 
behandlingsrutin för att kunna 
utföra andra aktiviteter för att på 
så sätt bibehålla en normal 
livsstil. Barn, partner, arbete 
ökade motivationen till att sköta 
sin behandling. Motivet till att 
möta behandlingens krav var inte 
relaterade till hälsostatus utan till 
patientens egen livssituation.   

Det var endast fem 
patienter med 
peritonealdialys. Alla 
patienterna kom från 
en klinik. Personen 
som intervjuade 
tillhörde personalen 
på kliniken, men var 
inte involverad i 
patienternas vård. 

T. Asti 
M. Kara 
G. Ipek 
B. Erci 
Turkiet 
2006 

The 
experiences of 
loneliness, 
depression, 
and social 
support of 

Upptäcka 
förhållandet 
mellan 
ensamhet, 
depression och 
socialt stöd 

65 patienter och 65 
vårdare deltog i studien 
Inklusionskriterier var 
CAPD, ej psykisk 
sjukdom, frivilligt 
deltagande 

Data insamlades genom att man 
använde UCLA ensamhetsskala 
och Becks 
depressionsskala=BDI 
Undersökande frågor ställdes 

Patienterna med peritonealdialys 
i hemmet upplevde inte högre 
grad av ensamhet eller 
depression. Studien påvisar att 
det finns ett socialt stöd från 
familj och vänner. 

I Turkiet värnar man 
i hög grad om 
familjen, vilket kan 
ha påverkat 
resultatet. 
Studier omfattar en 
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 Turkish 
patients with 
continuous 
ambulatory 
peritoneal 
dialysis and 
their 
caregivers 

hos turkiska 
patienter med 
peritonealdialy
s och hos deras 
vårdare 

 begränsad geografisk 
del av Turkiet. 

C. Martin 
D. 
Thompson 
England 
1999 
 
 

Utility of the 
Hospital 
Anxiety and 
Depression 
Scale in 
patients with 
end-stage renal 
disease on 
continuous 
ambulatory 
peritoneal 
dialysis 
 

Påvisa nyttan 
av att använda 
ett 
bedömningsins
trument, 
HADS, för att 
upptäcka oro 
och depression 
hos patienter 
med 
peritonealdialy
s 

72 patienter 
undersöktes, alla med 
CAPD och 
diagnostiserade med 
kronisk njursjukdom. 
Medelåldern var 51 år 
Skriftligt medgivande 
införskaffades från 
patienterna 

HADS = Hospital Anxiety and 
Depression Scale, man 
genomförde en studie med hjälp 
av HADS för att se om denna 
skala kunde vara till hjälp för att 
upptäcka oro och ångest hos 
patienter med svår njursjukdom. 

Studien visar att 28 patienter 
upplevde oro och 18 patienter 
upplevde depression. 

Man har använt  
Cronbachs alfa  för 
att säkerställa 
reliabiliteten. 

C. Straub 
S. Murphy 
R. 
Rosenblum 
USA 
2008 
 
 
 

Exercise in the 
Management 
of Fatigue in 
patients on 
Peritoneal 
Dialysis 

Visa på 
möjligheten att 
använda fysisk 
träning som 
hjälp till att 
klara av 
upplevelsen av 
fatigue hos 
patienter med 
peritoneal-
dialys 

I ett urval av 45 
patienter var det 14 som 
uppfyllde 
inklusionskriterierna. 
Inklusionskriterier var 
peritonealdialys  i > 2 
månader  

PFS-scale=Piper Fatigue Scale 
SPPB=Short Physical 
Performance Battery 
Båda instrumenten   
Båda undersökningarna 
användes i början och i slutet av 
en åtta-veckors undersökning 

Efter åtta veckors fysisk träning 
upplevde patienter med 
peritonealdialys ökad grad av 
fatigue, men trots allt ökade 
patienternas fysiska förmåga i de 
nedre extremiteterna. 
Genom att deltaga i studien blev 
patienterna mer medvetna om 
upplevda nivåer av fatigue.. 

Ingen randomiserad 
studie, deltagarna 
hade mycket olika 
förutsättningar, till 
exempel svår fetma 
hos någon deltagare 
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S. Niu 
I. Li 
Taiwan 
2005 

Quality of life 
of patients 
having renal 
replacement 
therapy 

Syftet var att 
jämföra 
livskvalitet hos 
patienter med 
olika 
behandlingsme
toder för 
kronisk 
njursjukdom. 

240 patienter deltog, 
varav 80 patienter 
behandlades med 
peritonealdialys 
Patienterna skulle ha 
haft behandling i > 6 
månader. 

En jämförande, beskrivande  
studie gjordes mellan 1 mars – 
15 maj 2002 

Upplevd psykisk livskvalitet är 
mindre god för patienter med 
peritonealdialys 

Patienterna med 
peritonealdialys 
tillhörde en klinik, 
vilket kan ha 
påverkat resultatet 
med tanke på den 
inställning som fanns 
på sjukhuset 

L. Timmers 
M. Thong 
F. Dekker 
E. 
Boeschoten 
M. Heijmans 
M. Arijken 
J. Weinman 
Holland 
2008 

Illness 
perceptions in 
dialysis 
patients and 
their 
association 
with quality of 
life 

Studiens syfte 
var att 
undersöka hur 
upplevd 
sjukdomskänsl
a påverkar 
livskvaliten för 
patienter som 
behandlas med 
dialys 

Mellan oktober 2004 
till mars 2005 deltog 
133 patienter som var 
äldre än 18 år. 
Frågeformulär gällande 
livskvalitet fylldes i av 
pat i hemmet. 

Hälsorelaterad livskvalitet 
mättes genom SF-36 
Data gällande livskvalitet 
insamlades även via IPQ-R= 
Illness Perception Questionnaire 
 

Patienter med 
peritonealdialysbehandling 
upplever en god livskvalitet 
vad gäller mental hälsa och 
befrielse från kroppslig smärta. 
Att ha egen kontroll över sin 
behandling ger ett bättre 
välbefinnande. 
 

Frågeformuläret var 
skrivet på holländska, 
vilket innebär att 
deltagarna förstod 
frågorna. 

G. Hall 
A. Duffy 
H. Lizak 
N. Schwartz 
A. Bogan 
S. Greene 
J. Nabut 
S. Dries 
K. Kelly 
V. Schinker 
USA 
2004 

New 
Directions in 
Peritoneal 
Dialysis 
Patient 
Training 

Syftet med 
studien är att 
se om 
utbildning  kan 
påverka PD-
patienters 
hälsa  
 

Inklusionskriterier var 
engelsktalande patienter 
som inte tidigare fått 
undervisning i 
hanteringen av 
peritonealdialys. 
620 patienter deltog, 49 
% var kvinnor från 11 
olika stater i USA. 

Studien pågick i två år och 
genomfördes som en 
kvasiexperimentell studie med 
en grupp patienter som fick 
genomgå utbildning efter en ny 
metod jämfört med en 
kontrollgrupp tränad efter 
konventionell metod.  
 
 
 
 

Patienterna i studien som blev 
undervisade om sin sjukdom 
hade färre infektioner som 
peritonit, de var också mer 
självständiga och kunde ta beslut 
och var bättre problemlösare, 
kontaktade sjukvården i lägre 
omfattning och de hade större 
självförtroende i sina beslut än 
kontrollgruppen 

Studien är initierad 
av Gambro 
Healthcare med en 
god geografisk 
spridning över 11 
stater i USA. 
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R. Curtin 
H. Johnson 
D. Schatell 
USA 
2004 

The Peritoneal 
Dialysis 
Experience: 
Insights from 
Long-Term 
Patients 

Syftet med 
studien var att 
upptäcka   
a) faktorer som 
tydligt 
associeras med 
långtidsinneha
v av PD 
b) utforska hur 
patienter som 
haft PD under 
lång tid själva 
utförde 
egenvård av 
sin sjukdom, 
sina symtom 
och 
behandling 
c) upptäcka 
och identifiera 
PD-patienters 
attityder, 
övertygelser 
och vanor 
gällande 
egenvård 

Patienterna i studien 
skulle haft PD-
behandling under minst 
4 år 
Patienterna fann man 
via dialys-institutioner i 
Mellanvästern, USA 
Patienterna skulle vara 
> 18 år utan kognitiv 
svikt, kunna tala 
engelska flytande 
Totalt 18 patienter 
deltog, 10 män, 8 
kvinnor, medelåldern 
var 54,4 år 
Personerna i studien 
hade haft PD mellan 4 – 
13 år 

Semi-strukturerade intervjuer 
genomfördes under cirka 90 
minuter och spelades in på band. 
 

Större tillfredsställelse i livet 
beskrev patienter som kunde 
påverka sin livssituation, sin 
behandling och som kunde 
arbeta. 
Man eftersträvade ett normalt 
vardagsliv. 
 
 

Det var patienter som 
själva uttryckte 
intresse av att deltaga 
i studien som valdes 
ut. 
De fick information 
både skriftligen och 
muntligen. 
Intervjuerna utfördes 
i patientens eget hem. 
Patienterna erhöll en 
viss ekonomisk 
ersättning för att 
deltaga. 
 
 

S. Heiwe 
N. Clyne 
M. Abrandt 
Dahlgren 
Sverige 
2003 

Living with 
chronic renal 
failure: 
patients’ 
experiences of 
their physical 
and functional 
capacity 

Syftet var att 
beskriva och 
analysera de 
kvalitativa 
skillnader som 
patienter med 
kronisk 
njursjukdom 

16 patienter deltog i 
studien, av dem var 5 
stycken i pre-dialysfas, 
5 patienter fick 
hemodialys och 6 st 
genomgick PD. 
Patienterna rekryterades 
från 

Semi-strukturerade intervjuer 
som bandades 
Patienterna uppmuntrades till att 
utveckla sina tankar fritt om hur 
de upplevde fysisk och 
funktionell kapacitet och hur de 
påverkades 
Intervjuerna pågick mellan 45 

Man fann att personerna i 
studien alla upplevde fatigue 
som ett gemensamt problem, 
både fysisk och mental fatigue 
Fatigue påverkade vardagslivet 
Minskad kapacitet var också ett 
problem 
Stress upplevde man i sitt liv 

Intervjuaren ville 
undvika att 
konfirmera sin egen 
förförståelse 
användes fyra 
undersökande 
strategier såsom 
upprepning, 
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uppfattar av 
sin fysiska och 
funktionella 
kapacitet i 
dagligt liv 

öppenvårdskliniker, 
hemodialysavdelning 
och 
peritonealdialysavdelni
ng, 
Både män och kvinnor 
deltog 

och 90 minuter 
Därefter genomgick man 
intervjuerna i 3 olika faser 
Man noterade likheter och 
skillnader i intervjuerna 

eftersom man inte längre klarade 
av vardagslivet som innan 
Man behövde hela tiden ”mer 
tid” 
 

förtydligande, 
fördjupning och 
bekräftelse. 
På grund av att 
intervjuaren, som 
arbetade med 
njursjuka patienter, 
hade en viss 
förförståelse och 
även var insatt i 
patienternas 
sjukdomsbild så 
kunde den 
intervjuade utelämna 
information som 
ansågs som självklar. 
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